
 

 

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N  

794 – Nr XLIV/177/2010 Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkań-

cami Gminy Brzeżno 4880 

795 – Nr XXIX/286/10 Rady Gminy Dolice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmia-

ny regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4883 

796 – Nr XXXII/307/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Male-

chowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy pu-

blicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 4884 

797 – Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Mielno w sprawie trybu postępowania o udzielenie 

dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywanego zadania zleconego, inne-

go niż określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 4886 

798 – Nr LVI/390/10 Rady Gminy Rewal z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie regu-

laminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4886 

799 – Nr LVI/400/10 Rady Gminy Rewal z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad 

i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny 4894 

800 – Nr 208/XL/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie usta-

lenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieru-

chomości w wyniku podziału 4899 

801 – Nr XLI/216/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 

nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno 4899 

802 – Nr XLIII/232/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie 

zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno 4903 

U C H W A Ł Y  S E J M I K U  W O J E W Ó D Z T W A  

803 – Nr XXXVIII/431/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 

marca 2010 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy 

powiat gryfiński 4903 

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

804 – z dnia 10 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, 

a Gminą Człopa w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów 

i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4950 

805 – z dnia 10 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, 

a Gminą Maszewo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych 

gminom 4951 
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806 – z dnia 10 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, 

a Gminą Mirosławiec w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych 

gminom 4953 

807 – z dnia 10 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, 

a Gminą Nowogard w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych 

gminom 4954 

808 – Nr 9/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodnio-

pomorskim, a Gminą Płoty w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzy-

mania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzo-

nych gminom 4956 

A N E K S Y  

809 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Barlinek 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4957 

810 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Biało-

gard w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmenta-

rzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4958 

811 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Bobolice 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4959 

812 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Borne Sulino-

wo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4960 

813 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Chojna 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4961 

814 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Choszczno 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4962 

815 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 17 kwietnia 

2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Cza-

plinek w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmen-

tarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4963 

816 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Dębno w spra-

wie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojen-

nych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4964 

817 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 21 sierpnia 

2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Draw-

no w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4965 

818 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zwartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Drawsko Pomor-

skie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmenta-

rzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4966 
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819 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Gryfino 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4967 

820 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Kamień Po-

morski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmen-

tarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4968 

821 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Koło-

brzeg w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmenta-

rzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4969 

822 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Kosza-

lin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4970 

823 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Łobez 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4971 

824 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Mieszkowice 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4972 

825 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Myślibórz 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4973 

826 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Połczyn Zdrój 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4974 

827 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Resko 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4975 

828 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miejską Sław-

no w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4976 

829 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Stargard 

Szczeciński w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów 

i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4977 

830 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Szcze-

cin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4978 

831 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Szcze-

cinek w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmenta-

rzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4979 

832 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Trzcińsko 

Zdrój w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmenta-

rzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4980 
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833 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Tychowo 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4981 

834 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miejską Wałcz 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4982 

835 – Nr 2/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 

r. zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto 

Szczecin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i 

cmentarzy wojennych – w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4983 

836 – Nr 1/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. 

zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Złocieniec 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 4984 

I N F O R M A C J E  

837 – Nr 1 Starosty Szczecineckiego z dnia 10 maja 2010 r. o przeprowadzeniu 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji 

budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Dalęcino, Gałowo, Marcelin, 

Gwda Wielka, Gwda Mała, Spore, Dalęcinko, Brzeźno, Kusowo, Trzebiecho-

wo, Kwakowo, Krągłe, Wierzchowo, Grąbczyn, Stare Wierzchowo, Drężno, 

Nowe Gonne położonych w gminie Szczecinek, powiatu szczecineckiego, 

województwa zachodniopomorskiego 4985 
 

 

794 

794 

UCHWAŁA NR XLIV/177/2010 

 RADY GMINY BRZEŻNO 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Brzeżno. 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142) Rada Gminy Brzeżno uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Brzeżno 

w sposób inny niż w drodze referendum lokalnego. 

2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w formie referendum określają przepisy odrębne. 

3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Brzeżno przeprowadza się w przypadkach przewi-

dzianych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w sprawach uznanych za ważne dla gminy. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne oznaczają rejestrację opinii, uwag i propozycji mieszkańców gminy 

Brzeżno do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami społecznymi. 
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2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć: 

1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy; 

2) mieszkańcy określonej części obszaru gminy, jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części 

gminy; 

3) określona grupa mieszkańców gminy, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców. 

3. Uprawnienie do udziału w konsultacjach społecznych, o których mowa w ust. 2 posiadają miesz-

kańcy, którzy nabyli czynne prawo wyborcze najpóźniej w dniu wydania zarządzenia zgodnie z § 3 ust. 2. 

§ 3. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia uruchamia proces konsultacji społecznych na zasadach 

określonych w niniejszej uchwale. 

2. Konsultacje społeczne zarządza Wójt Gminy: 

1) na wniosek mieszkańców gminy; 

2) na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Gminy; 

3) z własnej inicjatywy. 

3. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa w ust. 2 określa: 

1) cel konsultacji społecznych; 

2) przedmiot konsultacji społecznych; 

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych; 

4) zasięg terytorialny konsultacji społecznych; 

5) formę przeprowadzenia konsultacji społecznych; 

6) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji społecznych. 

§ 4. 1. Grupa mieszkańców gminy Brzeżno może wystąpić do Wójta Gminy z wnioskiem o przepro-

wadzenie konsultacji społecznych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać propozycje: 

1) przedmiotu konsultacji społecznych; 

2) czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych; 

3) zasięgu terytorialnego konsultacji społecznych; 

4) formy przeprowadzenia konsultacji społecznych; 

5) uzasadnienie. 

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien uzyskać poparcie co najmniej 

100 mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin ustalone na 

dzień złożenia poparcia. 

4. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia; 

2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania); 

3) nr ewidencyjny PESEL; 

4) datę i podpis. 

5. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust. 1 reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście 

poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

6. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty je-

go złożenia. 

7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu. 

§ 5. 1. Wójt Gminy jest zobowiązany do informowania mieszkańców gminy Brzeżno o celu i sposobie 

konsultacji społecznych. 

2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu 

Gminy oraz na stronie internetowej gminy, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych powinna zawierać: 

1) dane o których mowa w § 3 ust. 3; 

2) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji; 

3) wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
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§ 6. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Brzeżno obligatoryjnie przeprowadza się przy: 

1) uchwalaniu i aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego; 

2) uchwalaniu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok; 

3) uchwalaniu i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Brzeżno. 

2. Konsultacjami społecznymi mogą być objęte inne sprawy ważne dla mieszkańców Gminy Brzeżno. 

§ 7. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Brzeżno mogą być prowadzone w formie: 

1) badania ankietowego (ankiety drukowane, strona internetowa Urzędu Gminy); 

2) sondaży internetowych; 

3) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy. 

2. Wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okolicz-

ności przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie Wójt Gminy. 

3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych. 

4. Uchwalanie i aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeżno wymaga zastosowania form 

prowadzenia konsultacji społecznych, o których mowa w § 7 ust. 1. 

§ 8. 1. Konsultacje społeczne w formie zapytania ankietowego prowadzone będą m.in. poprzez: 

1) opublikowanie formularza ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy; 

2) opublikowanie formularza ankiety na stronie internetowej gminy; 

3) rozdysponowania formularzy ankiet w Urzędzie Gminy i wybranych jednostkach organizacyjnych gminy. 

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji. 

3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy. 

§ 9. 1. Konsultacje społeczne w formie sondaży internetowych prowadzone będą m.in. poprzez: 

1) opublikowanie na stronie internetowej gminy informacji nt. sprawy objętej konsultacjami społecznymi, 

łącznie z projektem jej rozstrzygnięcia oraz umożliwienie odpowiadającym wybór jednej spośród 

trzech odpowiedzi (pozytywna, negatywna, brak zdania); 

2) rozesłanie pocztą elektroniczną projektu rozstrzygnięcia w sprawie objętej konsultacjami społecznymi 

do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. 

2. Konsultacje społeczne prowadzone w formie sondaży internetowych nie mogą trwać krócej niż 14 dni. 

§ 10. 1. Otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy Brzeżno zwołuje Wójt Gminy. 

2. Jeżeli sprawa objęta konsultacjami społecznymi dotyczy wszystkich mieszkańców gminy Brzeżno, 

powinno być zwołane co najmniej jedno otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w każdym 

okręgu wyborczym, utworzonym do wyborów Rady Gminy. 

3. O zwołaniu otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, Wójt Gminy informuje wszyst-

kich radnych Rady Gminy, wybranych w danym okręgu wyborczym. 

4. Z otwartego spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, w którym odnotowuje się zgłoszo-

ne wnioski oraz wyniki głosowań. Do protokołu dołącza się listę obecności osób biorących udział w spo-

tkaniu. 

§ 11. 1. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom gminy za pośrednic-

twem lokalnych środków masowego przekazu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji. 

2. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji od dnia 

zakończenia konsultacji. 

§ 12. 1. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 

2. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla organu Gminy Brzeżno podejmującego roz-

strzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami. 

3. Koszty przeprowadzenia konsultacji społecznych ponosi Urząd Gminy. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeżno. 
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Jacek Szablewski 
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UCHWAŁA NR XXIX/286/10 

 RADY GMINY DOLICE 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 214, poz. 1806; 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;z 2008 r. Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tj. 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 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, 

poz. 1400, 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 180, poz. 1280, 

Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, 

poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705) 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 (tj. Dz. U. z 2010 r. 

Nr 17, poz. 95), Rada Gminy w Dolicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/153/05 Rady Gminy w Dolicach z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 44, 

poz. 1036, Nr 100, poz. 2026; z 2008 r. Nr 98, poz. 2173) wprowadza się następujące zmiany: w za-

łączniku nr 2 do regulaminu pkt 1 otrzymuje brzmienie: ustala się w zależności od dochodu na osobę 

w rodzinie grupy dochodowej jak niżej: 

Grupa dochodowa Wysokość dochodu na osobę w rodzinie w zł Wysokość stypendium 

I Od 0 do 160 zł włącznie 80,00 - 182,00 zł 

II Powyżej 160 72,80 - 170,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady: 

Ryszard Mikołajczyk 
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UCHWAŁA NR XXXII/307/2010 

 RADY GMINY MALECHOWO 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Malechowo i jej jednostkom 

podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240), w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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, 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. N 17, poz. 128, 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, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 

Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Malechowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Malechowo i jej jednostkom pod-

ległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie po-

moc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg. 

§ 2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności 

pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Malechowo i jej jednostkom podległym, 

na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na 

raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 3. Na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, można udzielać określonych 

w § 2 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadają-

cych Gminie Malechowo i jej jednostkom podległym, które: 

1) nie stanowią pomocy publicznej; 

2) stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących 

aktach prawa Wspólnoty Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis; 

3) stanowią pomoc publiczną: 

a) udzieloną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne 

zdarzenia, 

b) udzieloną w celu zapobieżenia poważnym zakłóceniom w gospodarce o charakterze ponadsekto-

rowym lub ich likwidacji, 

c) udzieloną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia 

gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, 

d) udzieloną w celu promowania, wspierania kultury i dziedzictwa narodowego, nauki oraz oświaty, 

e) będącą rekompensatą za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, powierzonych 

na podstawie odrębnych ustaw, 

f) na szkolenia, 

g) na zatrudnienie, 

h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 

i) na restrukturyzację, 

j) na ochronę środowiska, 

k) na prace badawczo-rozwojowe, 

l) regionalną. 

§ 4. Na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem 

publicznym: 

1) należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części; 
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2) termin płatności należności pieniężnych może być odroczony; 

3) zapłata należności pieniężnych może być rozłożona na raty. 

§ 5. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Malechowo i jej 

jednostkom podległym, mogą być umarzane z urzędu w całości, jeżeli: 

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający 

egzekucji na podstawie odrębnych przepisów; 

2) 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; 

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) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny; 

5) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji. 

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 umorzenia są spełnione wobec wszyst-

kich zobowiązanych. 

§ 6. Do umarzania należności pieniężnych uprawnieni są: 

1) kierownicy jednostek podległych, jeżeli należność nie przekracza kwoty 1 000,00 zł; 

2) kierownicy jednostek podległych, jeżeli należność przekracza kwotę 1 000,00 zł, po uzyskaniu pozy-

tywnej opinii Wójta Gminy Malechowo; 

3) Wójt Gminy, jeżeli należność nie przekracza kwoty 20 000,00 zł; 

4) Wójt Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Ograniczania 

Skutków Bezrobocia Rady Gminy Malechowo, jeżeli należność przekracza kwotę 20 000,00 zł. 

§ 7. Do odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, bez względu na wysokość na-

leżności uprawnieni są: 

1) Wójt Gminy; 

2) kierownicy jednostek podległych. 

§ 8. Umorzenie należności pieniężnej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę, kosztów po-

stępowania i innych należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należ-

ność pieniężna. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr VI/69/2003 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 czerwca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych 

z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz 

udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Henryk Kowalczuk 
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UCHWAŁA NR XLIV/465/10 

 RADY GMINY MIELNO 

 z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli 

wykonywanego zadania zleconego, innego niż określonego w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zlecenie zadań i udzielenie dotacji na zadania inne, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) organizacjom 

pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz określenie sposobu rozli-

czania i kontroli wykonywanych zadań, następuje na zasadach i w trybie tej ustawy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/454/10 Rady Gminy Mielno z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie try-

bu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywanego zadania zleconego, 

innego niż określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady: 

Elżbieta Reck 
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UCHWAŁA NR LVI/390/10 

 RADY GMINY REWAL 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zmiana: z 2007 r. Nr 147, 

poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zwany dalej „Regulami-

nem” realizowanym przez Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w Pobierowie. 
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2. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-

ków, realizowanego przez Wodociągi Rewal Spółka z o. o. w Pobierowie ul. Poznańska 31, 72 - 346 Po-

bierowo, Gmina Rewal zwane dalej przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym. 

3. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność prowadzoną przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo - kanalizacyjne, polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody. 

4. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność prowadzoną przez przedsiębior-

stwo wodociągowo - kanalizacyjne, polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. 

5. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia ustawa, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). 

6. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia umowa, należy przez to rozumieć umowę o zaopatrze-

nie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym 

a Odbiorcą usług. 

§ 2. 1. Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyj-

nego oraz odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2. Odbiorcą usług zwanym dalej Odbiorcą jest każdy, kto korzysta z usług z zakresu zbiorowego za-

opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z przedsiębiorstwem wo-

dociągowo - kanalizacyjnym. 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wykonuje swoją działalność na podstawie ze-

zwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielo-

nego przez Wójta Gminy Rewal decyzją Nr PU.Ś.7066/d-1/09 z dnia 31 lipca 2009 r. 

2. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej mię-

dzy przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym i odbiorcą usług. 

Rozdział 2 

Poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wo-

dociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod wymaganym ciśnie-

niem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia wy-

maganą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

2. Buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne w zakresie wynikającym z wieloletnie-

go planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

3. Remontuje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne w zakresie wynikającym z planu zadań gospo-

darczych na dany rok. 

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego za-

opatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: 

1) dostawę wody przez sieć wodociągową o minimalnym ciśnieniu w przyłączu wodociągowym przy 

wodomierzu głównym wynoszącym 0,2 MPa (plus nadwyżka wynikająca z najdalej i najwyżej położo-

nego hydrantu przeciwpożarowego w budynkach o niewielkiej wysokości, jeśli wymagana jest w nich 

instalacja przeciwpożarowa); 

2) dostawę wody o jakości spełniającej wymogi wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa; 

3) okresową legalizację wodomierzy głównych i mieszkaniowych na własny koszt, a wodomierzy dodat-

kowych mierzących wodę bezpowrotnie zużytą do podlewania zieleni na koszt odbiorcy; 

4) niezwłoczne i prowadzone w sposób ciągły likwidowanie awarii sieci wodociągowej; 

5) w przypadku przerw w dostawie wody uruchamianie zastępczych punktów poboru wody. 

2. Przedsiębiorstwo zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego odprowa-

dzania ścieków 

1) odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną w sposób ciągły; 
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2) w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej odbiór ścieków przez wozy asenizacyjne; 

3) na zlecenie Odbiorcy udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego w przypadku jego zapchania, z jednocze-

snym sprawdzeniem stanu technicznego przyłącza. 

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta, szczególnie w zakresie: 

1) powiadamiania Odbiorców o planowanych przerwach w dostawie wody i odbiorze ścieków oraz miej-

scach zastępczego poboru wody; 

2) szybkiego reagowania na pisemne reklamacje Odbiorców np. dotyczące jakości i parametrów wody, 

nieprawidłowości w rozliczeniach za dostawę wody i odbiór ścieków. 

2. Standardy dotyczące poziomu obsługi klienta określone są w rozdziale 9 niniejszego Regulaminu. 

Rozdział 3 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 7. 1. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopa-

trzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-

kanalizacyjnym a odbiorcą usług. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłą-

czona do sieci: 

1) po spełnieniu warunków technicznych przyłączenia potwierdzonych protokołem odbioru technicznego 

oraz przedłożeniu tytułu prawnego do nieruchomości; 

2) po przedłożeniu tytułu prawnego do nieruchomości objętej umową - zmiana właściciela, tylko w przy-

padku gdy istniejące przyłącza spełniają aktualnie obowiązujące warunki techniczne przyłączenia; 

3) po przedstawieniu protokołu zdawczo - odbiorczego nieruchomości z odczytem wodomierzy oraz 

przedłożeniu tytułu prawnego do nieruchomości. 

3. Umowa może być zawarta z: 

1) osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostar-

czana woda i odprowadzane ścieki; 

2) osobą, która użytkuje nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu 

faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości; 

3) właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej, jeżeli nieruchomość jest zabudowana 

budynkami wielolokalowymi. 

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Przedsiębiorstwo zawiera umowy 

z użytkownikami lokali, jeżeli: 

1) wszystkie lokale są wyposażone w wodomierze mieszkaniowe zgodnie z warunkami technicznymi; 

2) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy; 

3) ustalony jest przez wnioskodawcę sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym 

a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania; 

4) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostawy wody do lokalu bez zakłócania dostaw 

wody do pozostałych lokali. 

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zawrzeć umowę z osobami korzystającymi 

z lokali również w przypadku, gdy nie są spełnione powyższe warunki. 

§ 8. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawiera w szczególności posta-

nowienia dotyczące: 

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych; 

2) sposobu i terminów rozliczeń; 

3) praw i obowiązków stron umowy; 

4) miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków; 

5) sposobu przeprowadzania kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym do-

kumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń Odbiorcy usług; 
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6) ustaleń zawartych w zezwoleniu Wójta Gminy na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków; 

7) okresu obowiązywania umowy, warunków wypowiedzenia oraz odpowiedzialności stron za nie-

dotrzymanie warunków umowy. 

2. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków przemysłowych Przedsiębiorstwo uwzględnia 

postanowienia art. 10 i 11 ustawy. 

§ 9. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony. 

2. Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywil-

nego oraz art. 8 ustawy regulującego zasady odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanaliza-

cyjnego. 

3. Koszty odcięcia i ponownego podłączenia instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej pokrywa Odbior-

ca usług. 

4. Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub za zgodą obu stron. 

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w sie-

dzibie przedsiębiorstwa lub przesłanie go listem poleconym. 

5. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na pi-

śmie pod rygorem nieważności. 

6. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji. O zmianie 

taryfy odbiorców powiadamia się w prasie lokalnej. 

7. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony, utraty 

przez przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-

prowadzenia ścieków. 

8. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków 

technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 

§ 10. 1. Zmiana Odbiorcy usług powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia 

nowej umowy na pisemny wniosek nowego Odbiorcy. 

Rozdział 4 

Sposób rozliczeń 

§ 11. 1. Rozliczenia za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsię-

biorstwo z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej 

wody i odprowadzonych ścieków. 

2. Taryfy, o których mowa w p. 1, zatwierdzane są przez Radę Gminy. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie 

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie do 7 dni przed dniem wejścia ich w życie. Przepis ten 

obowiązuje również w przypadku, gdy Rada Gminy nie podejmie uchwały dotyczącej taryf w ustawowym 

terminie określonym w art. 24 ustawy. 

§ 12. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przy-

padku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu ministra wła-

ściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostar-

czonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy mieszkaniowych z uwzględnieniem różnicy 

wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych. 

§ 13. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość 

pobranej wody ustala się na podstawie na podstawie średniego zużycia wody w porównywalnym okresie 

roku ubiegłego lub jeśli nie jest możliwe ustalenie okresu porównywalnego na podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody określonych w rozporządzeniu przywołanym w § 12 p.1. 
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2. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wo-

domierza. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbior-

cę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. 

§ 14. 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, 

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody. 

2. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody, 

pod warunkiem, że wielkość zużycia wody na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego 

wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy zgodnie z warunkami określonymi przez Przedsiębiorstwo. 

§ 15. 1. Za wodę pobraną: 

1) z publicznych studni lub zdrojów ulicznych; 

2) do zasilania publicznych fontann; 

3) na cele przeciwpożarowe; 

4) do zraszania publicznych ulic, terenów zielonych 

Przedsiębiorstwo obciąża Urząd Gminy na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie. 

2. Zapewnienie dostawy na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej po-

między Urzędem Gminy a Przedsiębiorstwem. 

§ 16. 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 

określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia. 

2. Zapłata za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wnoszona jest za okres obrachunkowy, który 

wynosi: 

1) dla Odbiorców stałych (mieszkańcy) - 1 miesięczny okres obrachunkowy; 

2) dla Odbiorców sezonowych w okresie od czerwca do sierpnia 2 tygodniowy okres obrachunkowy, 

a w okresie posezonowym od września do maja 1 miesięczny okres obrachunkowy; 

3) dla Odbiorców prowadzących całoroczną działalność wczasowo - turystyczną 2 tygodniowy okres 

obrachunkowy. 

Skutki niedotrzymania terminu zapłaty i sposób uiszczania opłat określa umowa o zaopatrzenie w wodę 

i odprowadzanie ścieków zawarta z Odbiorcą usług. 

3. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za nie wystawienie faktury w okresie obrachunko-

wym jeżeli nie było możliwości odczytu wodomierza z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, a w szcze-

gólności z powodu braku dostępu do pomieszczenia wodomierzowego, zalania lub innych wad studni 

wodomierzowej. 

4. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

5. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy, 

zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

Rozdział 5 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nierucho-

mość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli są spełnione warunki określone w tym rozdziale oraz 

istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są usytuowaniem nieru-

chomości względem sieci oraz zdolnością dostawy wody z istniejącej sieci wodociągowej i przepustowo-

ści sieci kanalizacyjnej. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane nie-

zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. 

3. Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci i wydania warunków tech-

nicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia z zastrzeżeniem § 18. 

§ 18. 1. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urzą-

dzeń, Gmina lub Przedsiębiorstwo może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po 

zawarciu umowy przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia do sieci. 
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2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie budowy sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej zgodnie z planem o którym mowa w ust. 1 z powodu przyczyn leżących poza przedsię-

biorstwem. Dotyczy to przede wszystkim niedotrzymania terminów przekazania i wysokości środków 

pieniężnych na finansowanie planowanych inwestycji przez inne niż przedsiębiorstwo podmioty. 

§ 19. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek 

osoby ubiegającej się o przyłączenie. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia się do 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania 

z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci lub osoba korzystająca z nieruchomości o nieuregulo-

wanym stanie prawnym. Wzór i zawartość wniosku ustala Przedsiębiorstwo. Do wniosku Odbiorca dołącza: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek; 

2) mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 (odbitka z mapy zasadniczej) określającą usytuowa-

nie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiek-

tów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje Odbiorcy warunki techniczne na przyłączenie nie-

ruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. W szcze-

gólnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu po pisemnym poinformowaniu Od-

biorcy o przyczynie zaistniałego stanu. 

3. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia. 

4. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji 

technicznej z Przedsiębiorstwem w terminie 21 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych 

warunków wymaganych przepisami Ustawy Prawo budowlane. 

§ 20. 1. Odbiorca realizuje na swój koszt przyłącze wodociągowe, tj. przewód łączący sieć wodocią-

gową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy wraz z zaworem za wodomie-

rzem głównym, pomieszczenie przewidziane do lokalizacji wodomierza głównego lub studnię wodomie-

rzową oraz przyłącze kanalizacyjne (przykanalik), tj. przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną 

w nieruchomości Odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony nieruchomości, 

a w przypadku braku studzienki - od granicy nieruchomości, z ewentualnym urządzeniem do pomiaru ilo-

ści ścieków. 

2. Przedsiębiorstwo dokonuje na koszt Odbiorcy włączenia przyłącza wodociągowego do sieci głów-

nej. Włączenie odbywa się przez wmontowanie do sieci głównej zaworu (nawiertki) lub trójnika z zawo-

rem. Włączenia dokonują pracownicy przedsiębiorstwa w przygotowanym przez Odbiorcę wykopie 

w miejscu połączenia przyłącza z siecią główną. 

3. Przedsiębiorstwo dokonuje protokolarnego odbioru wykonanych robót. W przypadku, gdy protokół 

stwierdza spełnienie wydanych warunków technicznych zawiera z Odbiorcą umowę i montuje na swój 

koszt wodomierz główny. 

Rozdział 6 

Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa i Odbiorcy po przyłączeniu do sieci 

§ 21. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia kontroli ilości 

i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania wa-

runków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, określonych w art. 9 i 10 ustawy. 

2. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, 

mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy, w celu przeprowadzenie kon-

troli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy mieszkaniowych i dokonania odczy-

tu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiada-

nych przez Przedsiębiorstwo, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci kanali-

zacyjnej. 

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub odciąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: 

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa; 

2) Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania 

upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty; 
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3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa; 

4) stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, np. bez zawarcia umowy 

lub przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach do pomiaru ścieków. 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udostępnienia zastęp-

czego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach ko-

rzystania z tego punktu. 

3. Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz 

o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia Państwowego Po-

wiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed plano-

wanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

§ 23. 1. Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji 

i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych włącznie z urządzeniem do pomiarów ilości odprowadza-

nych ścieków, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej. 

2. Odbiorca obowiązany jest do użytkowania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy 

w sposób: 

1) eliminujący możliwość skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej; 

2) nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. 

3. Odbiorca zawiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby. 

4. Odbiorca zawiadamia Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości. 

5. Odbiorca odpowiada za zabezpieczenie wodomierzy i urządzeń pomiarowych przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, a także przed dostępem osób nie uprawnionych do po-

mieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny. 

6. Odbiorca umożliwia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstęp na teren nierucho-

mości i do pomieszczeń w celach określonych w § 21 p. 2. 

Rozdział 7 

Możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych 

§ 24. Informacje dotyczące dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych przyszli Odbiorcy 

mogą uzyskać w: 

1. Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w: 

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy; 

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

3) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

4) zezwolenie Gminy na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. 

2. Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie wgląd w: 

1) wieloletni plan rozwoju i modernizacji; 

2) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

3) zezwolenie Gminy na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

Rozdział 8 

Tryb postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

wody i ścieków 

§ 25. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących wystę-

pujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz awarii urządzeń wodociągo-

wych i kanalizacyjnych. 
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2. Wstrzymanie dostawy wody i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiado-

mienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia 

i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług - nagła awaria sieci. 

3. O wstrzymaniu dostawy wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa w p. 2, przedsiębiorstwo 

informuje Odbiorców niezwłocznie, w sposób przyjęty zwyczajowo. 

Rozdział 9 

Standardy obsługi Odbiorców usług 

§ 26. 1. Przedsiębiorstwo zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta przez: 

1) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta; 

2) udzielanie informacji dotyczących realizacji oferowanych usług oraz informacji o obowiązujących taryfach. 

§ 27. 1. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie inaczej, obowiązują następujące wymagania dotyczące 

udzielania informacji i odpowiedzi w związku z zakłóceniami w dostawie wody i odbiorze ścieków: 

1) przerwy w dostawie wody lub odbiorze ścieków z powodu awarii - udzielenie informacji dotyczące 

określenia przewidywanego terminu usunięcia awarii i wznowienia usługi następuje w ciągu 12 godzin 

2) przerwy w dostawie wody z powodów technicznych - pisemne powiadomienie Odbiorcy lub w spo-

sób zwyczajowo przyjęty na 12 godz. przed przewidywaną przerwą. 

§ 28. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych 

usług oraz wysokości opłat za usługi. 

2. Reklamacje, o których mowa w p. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego 

w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Odbiorca jest powiadamiany listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej o sposobie za-

łatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Przedsiębiorstwa. Termin ten może 

ulec przedłużeniu jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, 

przy czym należy poinformować Odbiorcę o przyczynie zaistniałego stanu. 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

§ 29. 1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosowane są przepisy Ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do rozpowszechnienia niniejszego regulaminu wśród Odbiorców. 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. 

§ 31. Traci moc uchwała Nr XLII/312/05 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2005 r. w sprawie uchwa-

lenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków w Gminie Rewal 

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Joanna Drzewińska-Dąbrowska 
798 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4894 – Poz. 799 

 

799 

799 

UCHWAŁA NR LVI/400/10 

 RADY GMINY REWAL 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny. 

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

z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiana: z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie lub jej jednostkom podległym, od osób fizycz-

nych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej, zwa-

nych dalej „dłużnikami”. 

§ 2. Przez kwotę należności, o której mowa w § 1, rozumie się należność pieniężną wraz z należnymi 

odsetkami i kosztami ubocznymi, wg stanu na dzień złożenia wniosku. 

§ 3. Do dokonywania czynności wymienionych w § 1, upoważnieni są: 

1) Wójt Gminy, do należności związanych z działalnością Urzędu Gminy - jeżeli wierzytelności nie prze-

kraczają 40-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym pod-

jęcie decyzji ogłoszonego w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS do celów naliczania odpisu na za-

kładowy Fundusz Świadczeń; 

2) kierownik jednostki budżetowej, kierownik zakładu budżetowego do należności, z której działalnością 

wiąże się dana należność - jeżeli wierzytelności nie przekraczają 10-krotności kwoty przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie decyzji ogłoszonego w Monitorze Pol-

skim przez Prezesa GUS do celów naliczania odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń; 

3) Wójt Gminy, jeżeli wartość jest wyższa niż określona w ust. 2; 

4) Wójt Gminy, po uprzednim uzyskaniu opinii Komisji Strategii i Rozwoju Rady Gminy, kiedy wartość 

należności jest wyższa niż 40-krotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1 i 2. 

§ 4. 1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części wyłącznie w przypadkach uzasadnio-

nych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy: 

1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek 

niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codzienne-

go użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; 

2) 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; 

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; 

6) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego ro-

dziny albo dalszemu funkcjonowaniu. 

2. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 może nastąpić z urzędu lub na 

wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 6 wyłącznie na wniosek dłużnika. 

3. Umorzenie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przy-

najmniej jedną z przesłanek wymienionych w ust. 1. 

4. Przed umorzeniem należności, w każdym z w/w przypadków należy przeprowadzić wszechstronne 

postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności. Wniosek składany przez dłużnika 

o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany. 
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5. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności w przypadku ust. 1 pkt 6, pozostała część winna być 

uregulowana w dniu składania wniosku o umorzenie. 

6. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 

okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników. 

7. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie 

dotyczy tylko części należności głównej, proporcjonalnie do tej należności podlegają również umorzeniu 

należności uboczne. 

§ 5. 1. Należności mogą być, na wniosek dłużnika, odraczane lub rozkładane na raty, jeżeli termino-

we spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub 

jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami 

społecznymi lub gospodarczymi, Wójt Gminy, Kierownik Jednostki Organizacyjnej Gminy działając na za-

sadach określonych w § 3 może umorzyć, odroczyć terminy zapłaty całości lub części należności lub roz-

łożyć ich płatność na raty 

2. Od zaległych należności, których termin zapłaty odroczono lub których płatność rozłożono na raty, 

odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty, 

włącznie z tym dniem. Od dnia następnego po dniu wniesienia podania w sprawie, w przypadku zaległych 

należności, bądź od dnia następnego po upływie pierwotnego terminu płatności, w przypadku należności 

bieżących, do dnia zapłaty nalicza się odsetki w wysokości 50% odsetek ustawowych. 

3. W przypadku decyzji negatywnej w sprawie odroczenia bądź rozłożenia na raty, odsetki naliczane 

są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. 

4. Niedotrzymanie terminu zapłaty odroczonej należności lub chociażby jednej raty, na jakie płatność 

należności została rozłożona na raty, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna 

wraz z należnymi odsetkami. 

5. Postanowienia § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 2 i w § 5 ust. 1 winien zawierać w szczególności: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę siedzibę i adres dłużnika; 

2) kwotę zadłużenia; 

3) informację o: 

a) sytuacji majątkowej, źródłach i wysokościach dochodów dłużnika oraz osób prowadzących wspólne 

gospodarstwo domowe i liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, 

b) stanie finansowym dłużnika: posiadane zobowiązania, kredyty, pożyczki inne oraz posiadane wie-

rzytelności; 

4) przyczyny ubiegania się o przedmiotową ulgę (wskazać jaką: umorzenie, odroczenie, rozłożenie na 

raty) dołączając dokumenty uwiarygodniające wskazane fakty; 

5) stan majątkowy: nieruchomości, ruchomości oraz posiadane papiery wartościowe; 

6) źródła finansowania ewentualnie przyznanych rat bądź odroczonego terminu płatności; 

7) inne dowody mające wpływ na sytuację uniemożliwiającą Stronie wywiązanie się z zobowiązań. 

2. Wniosek składany przez przedsiębiorcę powinien dodatkowo zawierać: 

1) wskazanie rodzaju pomocy o jaką ubiega się Strona 

2) wielkości przedsiębiorstwa, PKD, NIP, formę prawną beneficjenta 

3) dodatkowo w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis: 

– oświadczenie, że podmiot ubiegający się o pomoc nie jest podmiotem w trudnej sytuacji eko-

nomicznej w rozumienie Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu 

ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 

2004 r.) 

– wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy 

de minimis otrzymanej w tym okresie 

– oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do 

tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 

przeznaczona pomoc de minimis 
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3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 1, w szcze-

gólności dotyczące sytuacji majątkowej dłużnika. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiada-

jące osobowości prawnej obowiązane dołączyć do wniosku następujące dokumenty; bilans F01 za rok 

poprzedzający złożenie wniosku, rozliczenie podatkowe za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku. 

4. Organ, o którym mowa w § 3 w przypadku braku wymaganych informacji wzywa pisemnie dłużni-

ka do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

5. Jeżeli dłużnik nie zastosuje się do wezwania w określonym terminie, organ wydaje postanowienie 

o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia. 

§ 7. Umorzenie lub odroczenie terminu płatności oraz rozkładanie na raty należności następuje w for-

mie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego 

§ 8. 1. Organ wymieniony w § 3 ust. 2 przedstawia Wójtowi w terminie do dnia 31 stycznia roku 

następnego, sprawozdanie sporządzone na dzień 31 grudnia każdego roku, dotyczące zakresu umorzo-

nych należności, odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały. 

2. Organ wymieniony w § 3 ust. 1 przedstawia Radzie Gminy łączne sprawozdanie z zakresu umo-

rzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, wg wzoru, stanowią-

cego załącznik nr 2. 

§ 9. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo 

przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczące pomocy publicznej 

(Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 

§ 10. Uchwałę stosuje się również do zakładów budżetowych gminy i funduszy celowych. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XIII/71/07 Rady Gminy Rewal z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie zasad 

i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - 

Ordynacja podatkowa 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Joanna Drzewińska-Dąbrowska 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr LVI/400/10 

Rady Gminy Rewal 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LVI/400/10 

Rady Gminy Rewal 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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UCHWAŁA NR 208/XL/10 

 RADY GMINY SIEMYŚL 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku podziału. 

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 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) oraz 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, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, 

poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. 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, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 

i 1281 i Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dla nieruchomości leżących na terenie gminy Siemyśl, ustala się, że wysokość stawki procento-

wej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości doko-

nanej na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres 

użytkowania tego prawa, wynosi 20% różnicy wartości nieruchomości. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 24/V/03 Rady Gminy Siemyśl z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustale-

nia stawki procentowych opłat adiacenckich (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 43, poz. 695). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. 

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

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Kazimierz Kropidłowski 
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UCHWAŁA NR XLI/216/10 

 RADY GMINY ŚWIESZYNO 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r. Dz. U. 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, Nr 223, poz. 1458, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. 
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Dz. U. Nr 13, poz. 123, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, 

poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 

poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; 

z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. 

Nr 220, poz. 1600) - Rada Gminy Świeszyno uchwala: 

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŚWIESZYNO 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno zwana dalej ''Biblioteką'' działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); 

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

3) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.); 

4) niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Biblioteka jest gminną organizacyjną instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bi-

bliotecznej, utworzonej przez Gminę Świeszyno w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym w zakresie kultury. 

2. Podstawowym celem statutowym Biblioteki jako samorządowej instytucji kultury, jest prowadzenie 

działalności w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury. 

3. Biblioteka posiada osobowość prawną, podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowa-

dzonego przez organizatora - Gminę Świeszyno. 

§ 3. 1. Nazwa Biblioteki brzmi: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ŚWIESZYNO. 

2. Biblioteka swoim działaniem obejmuje teren gminy Świeszyno. 

3. Siedziba Biblioteki mieści się w Świeszynie 36. 

4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem według wzoru: „Biblio-

teka Publiczna Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 36 Regon 330926220 NIP 499-02-04-949” oraz 

pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku nazwę miasta, a w otoku nazwę biblioteki o pełnym brzmieniu 

„Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno”. 

§ 4. Biblioteka wykonuje swoje zadania statutowe przy pomocy filii bibliotecznej Niedalino. 

§ 5. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w imieniu organizatora sprawuje Wójt Gminy. 

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki prowadzi Biblioteka Publiczna w Koszalinie. 

DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

§ 6. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i infor-

macyjnych mieszkańców Gminy Świeszyno oraz uczestniczy w rozpowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury. 

§ 7. 1. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy przede wszystkim: 

1) gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów własnego regionu oraz potrzeb uczniów miejscowych szkół i przedszkola; 

2) przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych; 

3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym; 

4) popularyzacja książki, czytelnictwa i innych dziedzin kultury; 

5) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; 
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6) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; 

7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi instytucjami kultury w rozwoju potrzeb oświa-

towych i kulturalnych społeczeństwa; 

8) wymiana oraz przekazywanie materiałów bibliotecznych i informacji; 

9) sprawowanie nadzoru nad filią, udzielanie jej personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej; 

10) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych; 

11) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, 

sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy. 

2. Wykonywanie zadań wymienionych w ust. 1, należy również do zakresu działania filii bibliotecznej. 

3. Przy bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje - zgod-

nie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 8. 1. Biblioteka może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska w ra-

mach posiadanych środków finansowych. 

2. Biblioteka może realizować projekty partnerskie, które są zgodne z celami i zadaniami statutowymi 

biblioteki. 

DZIAŁ III 

ORGANY BIBLIOTEKI, ORGANIZACJA I PRACOWNICY 

§ 9. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na 

zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 

2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt w trybie i na zasadach określonych w ustawie 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika dokonuje Wójt. 

§ 10. 1. W Bibliotece i jej filii bibliotecznej zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, ad-

ministracyjnej oraz obsługi, w miarę potrzeby w bibliotece mogę być zatrudnieni specjaliści z różnych 

dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. 

2. Pracowników, o których mowa w ust. 1, zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki. Kierownik doko-

nuje wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Bibliotekę, która jest pracodawcą, dla 

zatrudnionych w niej pracowników. 

3. Biblioteka prowadzi całą działalność w obsadzie jednego całego etatu i dwóch ½ etatu. 

4. Filia biblioteczna funkcjonuje przy obsadzie jednoosobowej. 

§ 11. 1. Wymagania kwalifikacyjne pracowników Biblioteki określają odrębne przepisy prawa. 

2. Kierownik ma prawo do ustalenia regulaminu wynagradzania. 

§ 12. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz jej zakres działania ustala Kierownik 

w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta Gminy. 

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki ustalony przez Kierownika. 

DZIAŁ VI 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I SPOSÓB UZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

§ 13. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, 

kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

2. Biblioteka jest zaliczana do samorządowego sektora finansów publicznych. 

3. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony 

przez Kierownika z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

§ 14. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z bieżących przychodów. 

2. Środki niezbędne do prowadzenia działalności bibliotecznej, do utrzymania lokalu, w którym ta 

działalność jest prowadzona oraz na doskonalenie zawodowe pracowników zapewnia Gmina. 
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§ 15. 1. Biblioteka uzyskuje środki finansowe z: 

1) dotacji budżetu gminy; 

2) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, to jest zapisów, darowizn i dobrowolnych opłat; 

3) innych źródeł. 

2. Biblioteka może pobierać opłaty: 

1) za usługi typu: ksero, laminowanie, bindowanie; 

2) za wypożyczenia międzybiblioteczne; 

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne; 

4) za niezwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne; 

5) za uszkodzenie, zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych; 

6) wysokość opłat, o których mowa w pkt 2 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi; 

7) wysokość opłat, o których mowa w pkt 3, 4, 5 ustala się w Regulaminie Biblioteki. 

3. Wysokość rocznej dotacji z budżetu gminy na działalność Biblioteki ustala Rada Gminy w uchwale 

budżetowej. 

4. Wysokość rocznej dotacji z budżetu gminy na działalność Biblioteki ustala Rada Gminy w uchwale 

budżetowej. 

§ 16. Biblioteka samodzielnie gospodaruje posiadanymi środkami finansowymi z zastosowaniem od-

powiednich przepisów prawnych. 

§ 17. 1. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określa rozdział 3 ustawy 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Biblioteka nie posiada własnego majątku nieruchomego. 

3. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi 

przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki. 

§ 18. Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. 

DZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19. Każda zmiana niniejszego Statutu może być dokonana jedynie w drodze uchwały Rady Gminy 

i wchodzi w życie w trybie określonym dla Statutu. 

§ 20. Tracą moc uchwały Nr XXXV/191/98 z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie aktu założyciel-

skiego Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno oraz uchwała Nr III/19/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/191/98 z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie aktu założycielskiego 

Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno 

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie po 14 dniach od chwili jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady: 

Józef Rutkowski 
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UCHWAŁA NR XLIII/232/10 

 RADY GMINY ŚWIESZYNO 

 z dnia 22 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r. Dz. U. 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, Nr 223, poz. 1458, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. 

Dz. U. Nr 13, poz. 123, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, 

poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 

poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; 

z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. 

Nr 220, poz. 1600) - Rada Gminy Świeszyno uchwala: 

§ 1. W § 10 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno skreśla się punkt 3 i 4. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie po 14 dniach od chwili jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady: 

Józef Rutkowski 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/431/10 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 16 marca 2010 r. 

w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat gryfiński. 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 2 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się program ochrony powietrza, zwany dalej „Programem” dla strefy powiat gryfiński. 

§ 2. Program określa się ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomów docelowych benzo(a)pirenu. 

§ 3. 1. Na Program składają się: 

1) opracowanie „Program ochrony powietrza dla strefy powiat gryfiński, w której został przekroczony 

poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu”, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
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2) wyszczególnienie naruszenia standardów jakości powietrza i ich zakresu oraz źródeł pochodzenia 

benzo(a)pirenu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) wskazanie podstawowych kierunków działań, zmierzających do przywracania poziomów docelowych 

benzo(a)pirenu, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) zestawienie obejmujące zakres działań naprawczych niezbędnych do przywracania poziomów doce-

lowych benzo(a)pirenu wraz z terminami realizacji, kosztami oraz źródłami finansowania poszczegól-

nych zadań, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Do niniejszej uchwały załącza się uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa 

w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględ-

nione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

§ 4. Termin realizacji Programu ustala się na 2013 rok. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego: 

Olgierd Geblewicz 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVIII/431/10 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 16 marca 2010 r. 

Program ochrony powietrza dla strefy powiat gryfiński, w której został przekroczony 

poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu 

WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW 

B(a)P - benzo(a)piren 

BAT - Najlepsza dostępna technika/technologia, z ang. Best Available Technique 

BOŚ - Bank Ochrony Środowiska 

CALMET - model meteorologiczny 

CALPUFF - Model symulacji atmosferycznej dyspersji cząstek na danym obszarze 

CALPOST - Program do odczytywania wyników z programu CALPUFF 

CO - Tlenek węgla 

c.o. - Centralne ogrzewanie 

CTDM - Model do oceny jakości powietrza w złożonym terenie geograficznym, z ang. Complex Terrain 

Dispersion Model 

c.w.u. - Ciepła woda użytkowa 

Dyrektywa CAFÉ - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 

Earth Tech Inc. - Earth Tech Incorporated (nazwa własna firmy) 

EC - Elektrociepłownia 

EMEP - Model meteorologiczny transportu zanieczyszczeń w powietrzu, z ang. European Monitoring and 

Evaluation Program 

ESOCh - Ekologiczny System Obszarów Chronionych 

Gg - Giga gram 

GIS - System Informacji Geograficznej, z ang. Geographic Information System 

GUS - Główny Urząd Statystyczny 

HNO3 - Kwas azotowy (V) 

ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 
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IMGW - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

ISC3 - Model służący do oszacowywania stężeń zanieczyszczeń pochodzących głównie z przemysłu, 

z ang. Industrial Source Complex 

LPG - Gaz naturalny, z ang. Liquified Petroleum Gas 

MESOPUFF - Model symulacyjny zanieczyszczeń powietrza o skali regionalnej, z ang. Mesoscale Puff Model 

Mg - Megagram 

MM5 - Mezoskalowy model meteorologiczny 

MŚ - Ministerstwo Środowiska 

MT - Margines tolerancji 

MW - Megawat 

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NPOP - Naprawczy Program Ochrony Powietrza 

NO2 - Dwutlenek azotu 

NOx - Tlenki azotu 

NSR - Operaty dla Nowych Źródeł z ang. New Source Review 

NSS - Narodowa Strategia Spójności 

O3 - Ozon 

Pb - Ołów 

PD - Poziom dopuszczalny 

PJ - Peta dżul 

PM - Pył drobny, z ang. Particulate Matter 

POP - Program Ochrony Powietrza 

POŚ - Prawo Ochrony Środowiska 

PSD - Zapobieganie istotnemu pogorszeniu jakości powietrza, z ang. Prevention of Significant Deterioration 

RM - Rada Ministrów 

RPO - Regionalny Program Operacyjny 

SIP - Stanowe Plany Wdrożeniowe, z ang. State Implementation Plan 

SO2 - Dwutlenek siarki 

SO4
2- - Jon siarczanowy (VI) 

UMPL - Model służący do prognozowania pogody ujednolicony dla rejonu Polski, z ang. Unified Model for 

Poland Area 

UTM - Rodzaj odwzorowania kartograficznego z ang. Universal Transverse Mercator 

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WSSE - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

WWA - Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne 

μg - Mikrogram, milionowa część grama 

ng - Nanogram, miliardowa część grama 

1. Wstęp 

 Poniższy dokument „Dokumentacja do programu ochrony powietrza dla strefy powiat gryfiński, 

w którym został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu” opracowywany jest na 

podstawie umowy Nr WRiOŚ/10/09 z dnia 5 sierpnia 2009 r. pomiędzy Województwem Zachodniopo-

morskim a Biurem Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. 

 Podstawowym dokumentem wskazującym na konieczność wykonania naprawczego programu 

ochrony powietrza w powyższej strefie, w zakresie zanieczyszczeń benzo(a)pirenem, była roczna ocena 

jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2008 rok, wykonana przez Wojewódzki In-

spektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

 Program ochrony powietrza koncentruje się na istotnych powodach występowania przekroczeń 

zanieczyszczeń powietrza benzo(a)pirenem oraz na znalezieniu skutecznych i możliwych do zrealizowania 

działań, których wdrożenie spowoduje obniżenie poziomu zanieczyszczeń co najmniej do poziomu doce-

lowego. Przy czym działania te proponuje się i wdraża tam, gdzie jest to możliwe technicznie i uzasadnio-

ne ekonomicznie. 

 Głównym celem sporządzenia naprawczego programu ochrony powietrza jest przywrócenie naru-

szonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie 

standardów cywilizacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności miast.  
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 Realizacja zadań wynikających z programu ochrony powietrza ma na celu zmniejszenie stężeń 

substancji zanieczyszczających w powietrzu w danej strefie do poziomu docelowego na rok bazowy 2013 

dla benzo(a)pirenu i utrzymywania go na takim poziomie. 

 Poziomy stężeń zanieczyszczeń do osiągnięcia i utrzymania w poszczególnych strefach to: 

benzo(a)piren o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy - 1 ng/m3 

wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych sub-

stancji w powietrzu (Dz. U. 08.47.281 z dnia 19.03.2008 r.). 

 Powyższe standardy są według znowelizowanego prawa wiążące dla władz terytorialnych i powinny 

być osiągnięte i dotrzymane we wszystkich strefach do roku 2013. 

 Monitoring zanieczyszczeń powietrza w 2007 i 2008 roku, w zakresie pomiarów B(a)P, realizowany 

był w oparciu o jedno stanowisko pomiarowe zlokalizowane w Widuchowej, przy ul. Bulwary Rybackie. 

2. Podstawy prawne 

 Program ochrony powietrza w województwie zachodniopomorskim, w strefie powiat gryfiński, 

w zakresie benzo(a)pirenu został sporządzony w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Ustawę z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (jednolity tekst ustawy Dz. U. z dnia 

15.02.2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zgodnie z art. 91, Marszałek Województwa, w terminie 

12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref 

(o których mowa w art. 89 ust.1), przedstawia do zaopiniowania właściwym starostom projekt uchwały 

w sprawie programu ochrony powietrza, a starosta jest obowiązany do wydania opinii w terminie miesią-

ca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. Program ten ma na celu 

osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu dla stref, w których poziom choćby jednej 

substancji przekracza poziom dopuszczalny. Dla stref, w których został przekroczony poziom więcej niż 

jednej substancji, sporządza się wspólny program ochrony powietrza dotyczący wszystkich tych substan-

cji. Marszałek Województwa zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza. 

Wg powyższej Ustawy, art.87 pkt 2 strefę stanowi: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, 

- obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego województwa nie 

wchodzący w skład aglomeracji. 

1. Rozporządzenie MŚ z dnia 08.02.2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. z dnia 06.03.2008 r. 08.38.221). 

2. Minister Środowiska, w drodze rozporządzenia określił szczegółowe wymagania jakim powinny 

odpowiadać programy ochrony powietrza oraz ich zakres tematyczny. 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.03.2008 r. w sprawie poziomów niektórych sub-

stancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 19 marca 2008 r. 08.47.281). 

Rozporządzenie określa: 

1) poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin; 

2) poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin; 

3) poziomy celów długoterminowych dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin; 

4) alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, 

5) warunki, w jakich ustala się poziom substancji, takie jak temperatura i ciśnienie; 

6) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację; 

7) okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów; 

8) dopuszczalną częstość przekraczania poziomów dopuszczalnych i docelowych; 

9) terminy osiągnięcia poziomów, o których mowa w pkt 1-3, dla niektórych substancji 

w powietrzu; 

10) marginesy tolerancji dla niektórych poziomów dopuszczalnych, wyrażone jako malejąca 

wartość procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu 

w kolejnych latach. 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przeka-

zywania informacji dotyczących zanieczyszczeń powietrza (Dz. U. Nr 216, poz. 1377). Zgodnie 

z § 6. 1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska infor-

macje o programach ochrony powietrza niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały sejmiku wojewódz-

twa w sprawie programu ochrony powietrza, obejmujące: 
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1) opracowanie tekstowe, na bazie którego sporządzono program ochrony powietrza; 

2) uchwałę sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza; 

3) zestawienie informacji dotyczących programów ochrony powietrza. 

Ponadto program ochrony powietrza uwzględnia: 

1. „Zasady sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach”, opracowane 

w Zakładzie Ochrony Atmosfery Instytutu Ochrony Środowiska w 2003 r., które jest materiałem 

pomocniczym przy opracowywaniu programów ochrony powietrza. 

2. „Aktualizacja zasad sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach”, opra-

cowane przez L. Ośródkę na zamówienie Ministerstwa Środowiska, Warszawa, 2008. 

3. „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów 

ochrony powietrza”, wydanych przez Ministerstwo Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska w 2003 r. 

4. Wyniki oceny bieżącej jakości powietrza wykonanej przez WIOŚ za rok 2008 

3. Charakterystyka strefy powiat gryfiński 

Powiat gryfiński jest drugim pod względem wielkości z dwudziestu powiatów wchodzących w skład 

województwa zachodniopomorskiego. Jego siedzibą jest miasto Gryfino. 

W skład powiatu wchodzi 9 gmin: 

 gminy miejsko-wiejskie: Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój 

 gminy wiejskie: Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa 

 miasta: Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój. 

Położenie powiatu gryfińskiego w województwie zachodniopomorskim przedstawiono poniżej. 

 

 

Rysunek 1 Położenie powiatu gryfińskiego w województwie zachodniopomorskim 

Powiat gryfiński położony jest na południe od Szczecina, rozciąga się wzdłuż rzeki Odry w bezpośred-

nim sąsiedztwie Niemiec. 

Na terenie powiatu funkcjonują następujące przejścia graniczne: 

- drogowe: Gryfino - Mescherin, Krajnik Dolny - Schwedt oraz Osinów Dolny - Hohenwutzen; 

- piesze Gryfino - Mescherin; 

- rzeczne Osinów Dolny - Hohensaaten, Widuchowa - Gartz oraz Gryfino - Mescherin. 
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3.1. Ukształtowanie powierzchni, użytkowanie gruntów, ochrona przyrody 

Zgodnie z fizycznogeograficzną regionalizacją Polski wg Kondrackiego, powiat gryfiński swoim obsza-

rem obejmuje siedem mezoregionów wchodzących w skład podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich. 

Północna część powiatu położona jest w mezoregionach Wzgórz Bukowych, Doliny Dolnej Odry, 

Równiny Wełtyńskiej i Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej, a południowa leży na terenach mezoregionów 

Równiny Gorzowskiej oraz Kotliny Freienwaldzkiej. 

Centralna część powiatu obejmuje swoim obszarem mezoregion Pojezierza Myśliborskiego. 

Obszar powiatu gryfińskiego pod względem morfologicznym jest urozmaicony. Jego ukształtowa-

nie jest wynikiem zlodowacenia pomorskiego. W orografii terenu zaznaczają się dwa wyraźne poziomy 

wysokościowe: północno-zachodni fragment obszaru to dno doliny Odry, gdzie poziom wody w rzece 

znajduje się na wysokości 0,3 m n.p.m., a na terasie zalewowej 0,4 - 2,5 m n.p.m. Poziom ten oddziela 

krawędź wysoczyzny obejmującej resztę obszaru. Wysokość krawędzi sięga od 30 do 40 m n.p.m. Pozo-

stała część powiatu to teren płaski i falisty położony na wysokościach od 50 do 70 m n.p.m. na północy 

powiatu, dochodząc na południu do ponad 100 m n.p.m. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Czcibora 

166,8 m n.p.m. 

Powiat zajmuje obszar 1869 km2, w tym: 

- 561 km2 - lasy, 

- 912 km2 - użytki rolne, 

- 396 km2 - pozostałe. 

Najdłuższe rzeki w powiecie to: Odra, Tywa, Rurzyca, Słubia, Kurzyca. 

Największe zbiorniki wodne powiatu: 

1. Jez. Wełtyń - pow. 364,3 ha; 

2. Jez. Długie - pow. 343,4 ha; 

3. Jez. Morzycko - pow. 342,7 ha; 

4. Jez. Będgoszcz - pow. 297,4 ha; 

5. Jez. Mętno - pow. 130,4 ha; 

6. Jez. Strzeszowskie - pow. 127,2 ha; 

7. Jez. Narost - pow. 107, 9 ha; 

8. Jez. Jeleńskie - pow. 104,3 ha. 

Na terenie powiatu znajdują się trzy parki krajobrazowe: 

1. Cedyński Park Krajobrazowy. 

2. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry. 

3. południowa część Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Rezerwaty Przyrody w Szczecińskim 

Parku Krajobrazowym. 

Obszary NATURA 2000 w powiecie gryfińskim: 

1. Wzgórza Bukowe (PLH320020). 

2. Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (PLH320006. 

3. Dolna Odra (PLH320037). 

4. Gogolice-Kosa (PLH320038. 

5. OSTOJA WITNICKO-DĘBNIAŃSKA (PLB320015). 

6. JEZIORA WEŁTYŃSKIE (PLB320018. 

7. DOLINA DOLNEJ ODRY (PLB320003). 

8. JEZIORO MIEDWIE I OKOLICE (PLB320005). 

9. OSTOJA CEDYŃSKA (PLB320017). 

3.2. Klimat 

Powiat gryfiński pod względem klimatycznym jest podzielony na dwa obszary wynikające z po-

działu na dzielnice klimatyczne. 

Północna część powiatu różni się od południowej, jest stosunkowo ciepła i sucha. Pokrywa śnież-

na zalega 40 - 60 dni, przymrozki trafiają się w ciągu dwóch miesięcy. Średni opad roczny wynosi 450 - 

600 mm, a liczba godzin ze słońcem jest stosunkowo duża. 

Okres wegetacyjny rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia, a kończy się w pierwszej deka-

dzie listopada i trwa od 217 do 223 dni. Stopień wystąpienia szkód gradowych i przymrozków w okresie 

wegetacji jest dość wysoki. Zdarzają się one zarówno wiosną (początek wegetacji) jak i jesienią, w czasie 

dojrzewania roślin o długim okresie rozwojowym. Przymrozki w wielu miejscach w kwietniu stanowią 

70%, a w październiku 20% ogólnej liczby dni z przymrozkami okresu wegetacyjnego. 
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Klimat w części południowej powiatu ma charakter przejściowy pomiędzy chłodnym i dość wilgot-

nym klimatem morskim, a suchym i ciepłym klimatem charakteryzującym dorzecza środkowej Warty 

i środkowej Wisły. Dni z przymrozkami jest tutaj ponad 100, a opady wynoszą średniorocznie około 

550 mm. Czas trwania pokrywy śnieżnej, tak samo jak na północy powiatu, trwa od 40 do 60 dni. 

Pod względem czasu trwania okresu wegetacji część południowa nie różni się bardzo od północy 

regionu. Okres wegetacji zaczyna się z początkiem kwietnia i kończy się z początkiem listopada. 

Temperatury powietrza w obydwu dzielnicach klimatycznych są zbliżone i wynoszą średnio w cią-

gu roku ok. 9o C. 

3.3. Demografia i poziom bezrobocia 

Powiat gryfiński zamieszkuje 83 697 osób (dane GUS na 31 grudnia 2008 r.), w tym 41 444 

mężczyzn i 42 253 kobiet. Spośród innych powiatów region wyróżnia niska gęstość zaludnienia - 44 oso-

by na kilometr kwadratowy. Przyrost naturalny w 2008 r. wynosił 2,8/1000 ludności. 

W 2008 r. w powiecie, w wieku przedprodukcyjnym było 17 343 osób (20,9%), produkcyjnym - 

54 928 osób (66,1%), a poprodukcyjnym 10822 (13,0 %). 

Urbanizacja wynosi w powiecie 45,82%. 

Według danych z 31 grudnia 2008, miasto Gryfino liczyło 21 423 mieszkańców, w tym 10 443 

mężczyzn i 10980 kobiet. W wieku przedprodukcyjnym było 18,5% społeczeństwa miasta, produkcyjnym 

69,5%, poprodukcyjnym 12,0%. 

Stopa bezrobocia w powiecie na koniec 2008 r. wynosiła 17,8%, przy stopie bezrobocia w wo-

jewództwie wynoszącej 13,4%. Bez pracy pozostawało 4 410 osób, w tym 1 648 mężczyzn i 2 762 

kobiety. 

3.4. Gospodarka 

W powiecie gryfińskim zatrudnienie w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtuje się 

następująco: 

 rolnictwo i leśnictwo - ponad 7 tys. osób, tj. około 34% ogółu zatrudnionych; 

 przemysł - prawie 6 tys. osób, tj. około 27% ogółu zatrudnionych; 

 ochrona zdrowia - prawie 2 tys. osób, tj. około 8,5% ogółu zatrudnionych; 

 edukacja - prawie 2 tys. osób, tj. około 8,5% ogółu zatrudnionych; 

 handel i usługi - 1 tys. osób, tj. prawie 5% ogółu zatrudnionych. 

Najważniejsze zakłady przemysłowe w powiecie: 

Gmina Gryfino: 

 Zespół Elektrowni „Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie 

 „Gryfskand” Sp. z o.o. w Gryfinie 

 „He-Gru” Sp. z o.o. w Gryfinie 

 „Fliegel Textilservice” w Nowym Czarnowie 

 „Odra Land” Sp. z o.o. w Radziszewie 

 „Jürging” Sp. z o.o. w Pniewie 

 „Gryf-Sped” Sp.j. w Gryfinie 

 „Alumet” Sp. z o.o. Daleszewo 

Gryfino jest ośrodkiem przemysłu drzewnego. 

Gmina Chojna: 

 „Pomot” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o. w Chojnie 

 „Progres” Wielobranżowe PHU Sp. z o.o. w Chojnie 

 Wytwórnia Wyrobów Betonowych „Chojna-Beton” Sp. z o.o. w Chojnie 

Gmina Moryń: 

 Centrum Wypoczynkowe - Konferencyjne „Savana” w Moryniu 

 „Nor-Drey” Produkcja Wyrobów Drewnianych Sp. z o.o. w Moryniu 

 „Pol-Rek” Sp. z o.o. w Skotnicy 

Gmina Trzcińsko-Zdrój: 

 „Piro” Zakład Produkcyjno-Handlowy w Trzcińsku Zdroju 

 „Texim” Sp. z o.o. w Trzcińsku Zdroju 

 „Bonitex” Sp. z o.o. Kopalnia Kruszyw w Chełmie Górnym 

 „Rol-Bud” Spółdzielnia Usług Rolnych w Trzcińsku Zdroju 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4910 – Poz. 803 

 

 Sady PUHP Trzcińsko Zdrój 

 „Mahoń” Usługi Stolarskie S.C. w Trzcińsku Zdroju 

Gmina Banie: 

 „Młyn nad Tywą” Sp. z o.o. w Trzaskach 

Gmina Widuchowa: 

 „Rojax” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. j. w Widuchowej 

 „Polwood” Sp. z o.o. Tartak w Krzywinie 

 „Armarol” Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Sp. z o.o. 

 „Ber-Trans” Autokarowe Usługi Przewozowe w Widuchowej 

Gmina Stare Czarnowo: 

 „Krimfo d'oro” Sp. z o.o. w Starym Czarnowie 

 „eLTe” Sp. z o.o. w Kołbaczu 

 PHUP „Consul - food” w Starym Czarnowie 

 „Terra Viva” Sp. z o.o. Stare Czarnowo 

 Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Kołbaczu 

 Binowo Park Golf Club w Binowie 

Gmina Mieszkowice: 

 Zakład Przemysłu Drzewnego, Handlu i Usług „Drewex” Sp. z o.o. w Mieszkowicach 

 Budowa Wystaw Targowych - Zdzisław Mróz Mieszkowice 

Gmina Cedynia: 

 Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w Szczecinie 

 Zakład Produkcji Drzewnej - Maciej Świst w Cedyni 

 Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie S.A. w Szczecinie 

4. Bilanse benzo(a)pirenu pochodzącego od podmiotów korzystających ze środowiska, z powszechnego 

korzystania ze środowiska i napływów spoza strefy 

 Głównym źródłem benzo(a)pirenu w powietrzu jest niepełne spalanie paliw stałych, w tym przede 

wszystkim węgla i drewna. Zmiana struktury oraz spadek znaczenia przemysłu na rzecz wzrostu znacze-

nia sektora usług w latach dziewięćdziesiątych spowodowała istotne obniżenie emisji ze źródeł przemy-

słowych. Głównymi przyczynami tych zmian było: 

- zmniejszenie produkcji, 

- modernizacja technologii przemysłowych i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, 

- instalowanie urządzeń redukujących emisje, 

- poprawa jakości paliwa używanego w dużych elektrociepłowniach, 

- zaostrzanie przepisów związanych z emisją zanieczyszczeń z dużych instalacji energetycznych 

i przemysłowych. 

 Ograniczenie emisji z przemysłu uwypukliły problem emisji z innych źródeł. Największym źródłem 

benzo(a)pirenu są paleniska domowe, w tym piece kaflowe oraz otwarte kominki. Można natomiast przy-

jąć, że energetyka profesjonalna znacznie ograniczyła emisję B(a)P do powietrza. 

 Konstruując program naprawczy dla danej strefy należy wziąć pod uwagę ładunki emisji ze 

wszystkich możliwych źródeł, również tych zlokalizowanych poza obszarem strefy. Ze względu na rodzaj 

i zasięg wpływu oraz na wykonywane obliczenia modelowe emisje podzielono na następujące typy: 

- punktową - pochodzącą ze źródeł przemysłowych technologicznych i energetycznych, 

- powierzchniową - niską emisję z palenisk domowych, 

- liniową - emisję związaną z komunikacją. 

 Wpływ emisji powierzchniowej, komunikacyjnej oraz punktowej, a co za tym idzie zasięg stężeń 

od nich pochodzących, ogranicza się do kilku, kilkunastu kilometrów od źródła. Z tego względu emisję ze 

wszystkich typów źródeł analizowano wewnątrz stref oraz w pasie 30 km wokół stref. 

 Zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, ja-

kim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza Dz. U. Nr 38, poz. 221 §6 pkt 7, bazy emisji dla 

strefy powiat gryfiński zostały opracowane na podstawie analizy następujących dokumentów: 

 pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

 wykazów rodzajów i ilości substancji wprowadzanych do powietrza, sporządzanych w ramach 

systemu opłat za korzystanie ze środowiska, 

 danych znajdujących się w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, 

 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, 
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 polityk, strategii, planów i programów, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet-

nia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

 opisów technik i technologii dotyczących ograniczania wprowadzania substancji do powietrza. 

Powyższe dokumenty otrzymano z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczeci-

nie, Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Udostępnione dane zweryfiko-

wano i w miarę potrzeb uzupełniono. 

Szczegółowe bilanse poszczególnych typów emisji w pasie 30 km wokół strefy oraz z terenu woje-

wództwa zachodniopomorskiego przedstawiono w poniższych podrozdziałach. 

4.1. Emisja zewnętrzna benzo(a)pirenu 

 Łącznie do obliczeń wpływu różnych typów emisji spoza powiatu gryfińskiego na stężenia zanie-

czyszczeń wzięto pod uwagę 529 emitorów wszystkich typów o łącznej emisji benzo(a)pirenu wynoszącej 

911.4 kg. 

Tabela 1 Sumy emisji napływowej na powiat gryfiński w 2007 r. 

 TYP EMISJI 
B(a)P 

[kg/rok] 

LICZBA 

EMITORÓW 

punktowa h>30 m poza pasem 166.58 45 

punktowa pas 30 km 241.51 95 

powierzchniowa pas 30 km 478.59 188 

liniowa pas 30 km 24.73 201 

SUMA 911.4 529 

 

 

 

Rysunek 2 Udziały procentowe poszczególnych typów emisji B(a)P w emisji napływowej w powiecie 

gryfińskim w 2007 r. 

4.1.1. Emisja punktowa B(a)P z emitorów wyższych niż 30 m z terenu województwa zachodnio-

pomorskiego 

 Na terenie województwa zachodniopomorskiego (poza obszarem powiatu gryfińskiego oraz pasem 

30 km wokół powiatu) zinwentaryzowano 45 emitorów wyższych lub równych 30 m. Wyemitowane 

B(a)P stanowiło 18% emisji napływowej (166.6 kg/rok). 

 

18%

26% 53%

3%

Emisja zewnętrzna B[a]P

punktowa h>30 m poza pasem

punktowa pas 30 km

powierzchniowa pas 30 km

liniowa pas 30 km
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Rysunek 3 Emisja B(a)P z emitorów punktowych, wyższych niż 30 m z terenu województwa zachodnio-

pomorskiego w 2007 r. 

4.1.2. Emisja punktowa B(a)P z pasa 30 km wokół powiatu gryfińskiego 

 W pasie do 30 km od powiatu gryfińskiego zlokalizowano 95 emitorów punktowych o emisji B(a)P 

wynoszącej 241.5 kg/rok, co stanowiło 26% całkowitej emisji napływowej. 

 

 

Rysunek 4 Emisja B(a)P z emitorów punktowych zlokalizowanych w pasie 30 km od powiatu gryfińskiego 

w 2007 r. 
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 W sumie do analizy emisji punktowej poza powiatem szczecineckim wzięto pod uwagę 140 emito-

rów o łącznym ładunku rocznym B(a)P wynoszącym 408.1 kg, co stanowiło 45% całkowitej emisji napły-

wowej. Inwentaryzację emisji punktowej w województwie zachodniopomorskim można uznać za zadowa-

lającą. 

4.1.3. Emisja powierzchniowa B(a)P z pasa 30 km wokół powiatu gryfińskiego 

 Emisja powierzchniowa poza powiatem gryfińskim została wyznaczona na podstawie liczby ludno-

ści w miejscowościach oraz informacji o sposobach ogrzewania mieszkań w poszczególnych powiatach 

i gminach, uzyskanej z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Ogółem emisja powierzchniowa 

z pasa 30 km wyniosła 478.6 kg/rok, co stanowiło 53% emisji napływowej benzo(a)pirenu. 

 

 

Rysunek 5 Emisja B(a)P ze źródeł powierzchniowych zlokalizowanych w pasie 30 km od powiatu gryfiń-

skiego w 2007 r. 

4.1.4. Emisja liniowa B(a)P z pasa 30 km wokół powiatu gryfińskiego 

 Dane dotyczące emisji komunikacyjnej (liniowej) dla dróg krajowych i wojewódzkich pozyskano 

z opracowania wykonanego przez „Transprojekt - Warszawa”, który wydaje co pięć lat mapy ruchu dro-

gowego. Opracowanie to zawiera wartości średnie dobowe natężenia ruchu pojazdów z uwzględnieniem 

struktury pojazdów oraz zamieszcza wskaźniki ilustrujące dotychczasową oraz prognozowaną zmienność 

parametrów ruchu w kolejnych latach. Baza została zweryfikowana i uaktualniona dla roku 2007. Ze 

względu na to, iż baza nie pokrywa wszystkich dróg w pasie 30 km od powiatu makowskiego, wykonano 

kataster emisji komunikacyjnej w polach siatki 5000 m x 5000 m. W celu uzupełnienia katastru założono, 

że punkty pomiaru natężenia i struktury ruchu zostały zlokalizowane w miejscach największego ruchu. 

Następnie wyróżniono dwa rodzaje pól katastru wymagające uzupełnienia: 

- pola, w których emisja związana z natężeniem i strukturą ruchu określona jest na części odcinków 

ulic lub na wszystkich ulicach, 

- pola, w których brak jest jakiejkolwiek informacji o emisji (natężeniu i strukturze ruchu). 

W kolejnym kroku uzupełniono kataster w polach obu typów. 
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Rysunek 6 Całkowita emisja B(a)P ze źródeł liniowych zlokalizowanych w pasie 30 km od powiatu gryfiń-

skiego w 2007 r. 

 Emisja liniowa z pasa 30 km wokół powiatu gryfińskiego wyniosła 24.7 kg/rok i stanowiła 3% 

całkowitej emisji napływowej. 

4.2. Emisja benzo(a)pirenu z powiatu gryfińskiego 

Inwentaryzacja emisji w obszarze powiatu gryfińskiego objęła: 

- 56 emitorów punktowych, 

- 179 emitorów powierzchniowych, 

- 1 464 emitorów liniowych, w katastrze na bazie siatki 1000 m x 1000 m dla powiatu, 250 m x 

250 m dla miasta Gryfina, 

Poniższa tabela przedstawia sumy emisji z poszczególnych typów źródeł. 

Tabela 2 Sumy emisji B(a)P dla różnych typów źródeł zlokalizowanych na terenie powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

Typ emisji 
B(a)P 

[kg/rok] 
Liczba emitorów 

punktowa 71.5 56 

powierzchniowa  109.9 179 

liniowa  4.07 1 464 

SUMA 185.5 1 699 
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Rysunek 7 Udział procentowy poszczególnych typów źródeł emisji w całości zinwentaryzowanej emisji 

B(a)P na terenie powiatu gryfińskiego 2007 roku 

 Największy udział w emisji benzo(a)pirenu z terenu powiatu gryfińskiego ma emisja powierzchniowa 

- 109.9 kg/rok (59%), związana głównie z ogrzewaniem indywidualnym. Znaczny jest również udział emisji 

z punktowej 39% (71.5 kg/rok). Najmniejszy udział w całkowitej emisji z terenu powiatu stanowi emisja 

liniowa - 4.07 kg/rok, 2% emisji całkowitej. 

4.2.1. Emisja punktowa z terenu powiatu gryfińskiego 

W powiecie szczecineckim zinwentaryzowano 56 emitorów punktowych o łącznej emisji B(a)P 

71.5 kg, co stanowiło 39% całkowitej emisji z powiatu. Poniższy rysunek przedstawia położenie emito-

rów punktowych na terenie powiatu gryfińskiego. 

 

 

Rysunek 8 Emisja punktowa B(a)P w miejscowościach powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

39%
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4.2.2. Emisja powierzchniowa z terenu powiatu gryfińskiego 

 W gminach powiatu gryfińskiego emisję powierzchniową wyznaczono na podstawie: liczby ludno-

ści w miejscowościach, informacji o powierzchni mieszkań na osobę, informacji o powierzchni mieszkań 

ogrzewanych centralnie indywidualnie oraz ogrzewanych indywidualnie piecami. Dane z Narodowego Spi-

su Powszechnego pozwoliły na oszacowanie struktury paliw używanych do ogrzewania. Ze Spisu wynika, 

iż dominującym medium są paliwa stałe - węgiel i drewno. 

 Powyższe informacje pozwoliły na określenie emisji powierzchniowej w miejscowościach powiatu 

gryfińskiego. Wielkość emisji powierzchniowej stanowi 59% (109.9 kg/rok) całkowitej emisji z terenu 

powiatu. 

 

 

Rysunek 9 Emisja powierzchniowa B(a)P w miejscowościach powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

4.2.3. Emisja liniowa z terenu powiatu gryfińskiego 

Sieć dróg powiatowych wynosi 639,7 km. Układ drogowy powiatu stanowią drogi: 

 krajowe - 120,3 km 

 wojewódzkie - 136,3 km 

 powiatowe - 639,7 km 

 gminne - 654,7 km 

 Emisję komunikacyjną (liniową) w powiecie gryfińskim wyznaczono analogicznie do emisji z pasa 

30 km od powiatu gryfińskiego. Poniższy rysunek przedstawia rozkład emisji liniowej na terenie powiatu, 

która wyniosła 4.07 kg/rok stanowiąc tym samym 2% całkowitej emisji B(a)P. 
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Rysunek 10 Emisja komunikacyjna B(a)P na drogach powiatu gryfińskiego w 2007 roku. 

4.3. Emisja benzo(a)pirenu z terenu miasta Gryfina 

Łącznie do obliczeń wpływu różnych typów emisji z terenu miasta Gryfina wzięto pod uwagę 133 

emitory wszystkich typów o łącznej emisji benzo(a)pirenu - 6.9 kg. 

Tabela 3 Emisja B(a)P - Gryfino 

Typ emisji 
B(a)P 

[kg/rok] 

Liczba 

emitorów 

powierzchniowa  5.7 4 

punktowa 0.97 3 

liniowa  0.27 126 

SUMA 6.9 133 

 

 

Rysunek 11 Udział procentowy poszczególnych typów źródeł emisji w całości zinwentaryzowanej emisji 

benzo(a)pirenu na terenie miasta Gryfino 

14%

82%

4%

Emisja B[a]P z terenu miasta Gryfina
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powierzchniowa 

liniowa 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4918 – Poz. 803 

 

 Największy udział w emisji B(a)P na terenie miasta Gryfino ma emisja powierzchniowa, związana 

z ogrzewaniem indywidualnym, głównie węglowym. Jej udział w całości emisji z miasta wynosi 82%  

(5.7 kg/rok). Udział emisji punktowej stanowi 14% (0.97 kg/rok). Najmniejszy wpływ ma emisja liniowa 

(komunikacyjna) wynosząca 4% tj. 0.27 kg/rok. 

4.3.1.1. Emisja powierzchniowa B(a)P 

Na terenie Gryfina źródło wyznaczenia emisji powierzchniowej stanowiły: 

- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

- wizja lokalna przeprowadzona na terenie miast przez pracowników B.S.iP.P. Ekometria Sp. z o.o., 

- informacja statystyczna z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. 

 Dane z Narodowego Spisu Powszechnego pozwoliły na oszacowanie struktury paliw używanych 

do ogrzewania. Wynika z niego, iż dominującym medium są paliwa stałe - węgiel i drewno. Podobnie jak 

w przypadku emisji powierzchniowej z pasa 30 km wokół strefy, wykonano kataster emisji powierzch-

niowej w polach siatki 1 km x 1 km. 

 Na podstawie dokumentów udostępnionych przez Urząd Miasta i Gminy oraz danych statystycz-

nych miasto podzielono na fragmenty, dla których określono typ ogrzewania oraz, na podstawie liczby 

ludności, powierzchnie ogrzewane indywidualnie. Następnie zlokalizowano powierzchnie ogrzewane 

z miejskich sieci ciepłowniczych, ogrzewane indywidualnie piecami oraz ogrzewane centralnie indywidual-

nie. Kolejnym krokiem było określenie, do których fragmentów miast dochodzi sieć gazowa. 

 Na podstawie powyższych informacji możliwe było określenie emisji powierzchniowej benzo(a)pirenu 

na terenie miasta Gryfina. Emisja powierzchniowa z terenu miasta Gryfina stanowiła 5.2% całkowitej 

emisji powierzchniowej z terenu strefy powiatu gryfińskiego. 

 

 

Rysunek 12 Emisja powierzchniowa benzo(a)pirenu w Gryfinie 

Tak wyznaczona emisja powierzchniowa jest niestety szacunkowa. Brak jest dokładnej inwentary-

zacji źródeł i wielkości emisji niskiej oraz danych o rodzaju i ilości spalanych paliw. Biorąc pod uwagę fakt 

ubożenia mieszkańców oraz wysoką cenę gazu, notuje się przechodzenie na gorszy jakościowo, ale tań-

szy węgiel oraz spalanie śmieci. Z tego względu rzeczywista emisja powierzchniowa może być niedosza-

cowana. 

 Typ zabudowy oraz wyznaczona emisja powierzchniowa pozwalają na wyznaczenie gęstości emi-

sji, która stanowi podstawę obliczeń stężeń. Im większa gęstość emisji tym większe prawdopodobień-

stwo wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Należy zaznaczyć, iż większość scenariuszy 

meteorologicznych sprzyjających wysokim koncentracjom występuje w sezonie grzewczym, co potęguje 
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możliwość wystąpienia przekroczeń. Na terenie Gryfina zdecydowanie najgęstszą emisją charakteryzuje 

się północna część miasta. Taki układ może sprzyjać lokalnemu tworzeniu się wysokich stężeń. Ogólnie 

emisję powierzchniową w Gryfinie szacuje się na 5.7 kg/rok, tj. 82% całkowitej emisji z terenu miasta. 

 

 

Rysunek 13 Gęstość emisji powierzchniowej B(a)P w Gryfinie w 2007 r. 

4.3.1.2. Emisja liniowa B(a)P 

 Emisję komunikacyjną (liniową) w Gryfinie wyznaczono analogicznie do emisji z pasa 30 km wokół 

strefy. 

 Udział emisji komunikacyjnej, z terenu miasta Gryfino, w całości emisji z terenu strefy powiatu 

gryfińskiego i wyniosła blisko 7% (0.27 kg/rok). 
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Rysunek 14 Emisja komunikacyjna B(a)P pochodząca z dróg na terenie miasta Gryfino 

4.3.1.1. Emisja punktowa B(a)P 

Na terenie Gryfina zinwentaryzowano 3 emitory punktowe o łącznej emisji benzo(a)pirenu - 0.97 kg, 

co stanowi blisko 1.3 % całkowitej emisji ze strefy powiatu gryfińskiego. 

 

 

Rysunek 15 Emisja punktowa B(a)P z terenu miasta Gryfino 
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5. Pomiary zanieczyszczeń powietrza w powiecie gryfińskim 

5.1. Pomiary zanieczyszczeń powietrza 

Na terenie powiatu gryfińskiego monitoring powietrza prowadzony jest przez Wojewódzki Inspek-

torat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Stężenia benzo(a)pirenu mierzone są metodą manualną na stacji 

zlokalizowanej w Widuchowej. 

Na podstawie pomiarów, wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. 

w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), można stwierdzić prze-

kroczenie poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w 2007. 

Tabela 4 Stacja pomiarowa, z której wyniki pomiarów benzo(a)pirenu zostały zakwalifikowane do oceny 

rocznej w 2007 r. i stanowiły podstawę wyznaczenia stref do programu naprawczego ochrony powietrza 

Lp. 
Stacja Strefa 

Lokalizacja Kod stacji Nazwa strefy Kod strefy 

1. Widuchowa ZpGryfWiduchowa003 powiat gryfiński PL.32.06.p.01 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza, biorąc pod uwagę kryterium ochrony zdrowia, 

powiat gryfiński w 2007 roku zakwalifikowano do klasy C pod względem zanieczyszczenia powietrza B(a)P. 

 Program naprawczy ma na celu wskazanie obszarów, dla których muszą być podjęte działania 

ograniczające stężenia do poziomów dopuszczalnych. Poniżej, w tabeli i na rysunku, przedstawiono cha-

rakterystykę stanowiska, na którym w 2007 roku został przekroczony docelowy poziom benzo(a)pirenu 

w pyle zawieszonym PM10. 

Tabela 5 Stężenia benzo(a)pirenu oraz procent przekroczeń na stacji zakwalifikowanej przez WIOŚ do 

oceny rocznej w powiecie gryfińskim w 2007 r. 

Stanowisko 
Długość 

geograficzna 

Szerokość 

geograficzna 

Metoda 

pomiarów 

B(a)P rok 

[ng/m3] 
% przekroczeń 

Widuchowa, 

Bulwary 

Rybackie 

14º 22’ 56” E 53º 07’ 20” N Manualne 1.45 45 
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Rysunek 16 Przekroczenia poziomu docelowego B(a)P na stacji wyznaczonej przez WIOŚ do oceny rocz-

nej w powiecie gryfińskim w 2007 r. 

Pomiary wykonane na terenie powiatu wskazują na występowanie zagrożeń dla jakości powietrza 

w powiecie gryfińskim Przypuszcza się, że przekroczenia docelowego poziomu stężeń benzo(a)pirenu po-

chodzą głównie z emisji z indywidualnego ogrzewania mieszkań. 

5.2. Analiza przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

W poniższej tabeli zestawiono terminy przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu na stacji 

w Widuchowej, a na wykresie zaprezentowano przebieg zmienności tego zanieczyszczenia w ciągu roku. 

Tabela 6 Analiza przyczyn przekroczeń poziomu docelowego B(a)P w powiecie gryfińskim w 2007 r. na 

podstawie danych ze stacji pomiarowej w Widuchowej 

Termin 

przekroczenia 

B(a)P 

[ng/m3] 
 

Termin 

przekroczenia 

B(a)P 

[ng/m3] 

2007-01-24 11.47  2007-04-29 1.33 

2007-01-27 1.85  2007-05-05 1.29 

2007-02-01 2.09  2007-08-30 1.02 

2007-02-15 3  2007-09-04 1.36 

2007-02-22 4.54  2007-10-06 7.67 

2007-03-03 7.18  2007-10-10 1.65 

2007-03-08 1  2007-10-25 3.59 

2007-03-13 4.19  2007-10-31 1.47 

2007-03-24 1.18  2007-11-15 3.78 

2007-03-29 2.9  2007-11-23 3.55 

2007-04-03 6.97  2007-12-02 4.24 

2007-04-17 1.36  2007-12-13 1.68 

2007-04-23 2.07  2007-12-22 5.9 
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Rysunek 17 Roczny przebieg zmienności stężeń B(a)P na stacji w Widuchowej w 2007 r. 

Analiza sytuacji przekroczeń wskazuje, że najwyższe stężenia, zdecydowanie przekraczające po-

ziom docelowy, występują w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym. Przy niskich temperaturach 

wzrasta emisja z systemów grzewczych, co przy wystąpieniu dodatkowo niekorzystnych sytuacji mete-

orologicznych, takich jak cisze wiatrowe, niskie położenie warstwy inwersyjnej czy niże baryczne, utrud-

niających dyspersję zanieczyszczeń, może stać się główną przyczyną stężeń ponadnormatywnych. 

6. Warunki meteorologiczne w 2007 r. w powiecie gryfińskim 

Warunki meteorologiczne dla powiatu gryfińskiego określono na podstawie danych uzyskanych ze 

stacji automatycznego monitoringu powietrza, zlokalizowanej w Widuchowej. Wyniki pomiarów parame-

trów meteorologicznych uznano za reprezentatywne dla całego powiatu. 

Temperatura powietrza 

W 2007 roku średnia roczna temperatura powietrza na stacji w Widuchowej wynosiła 9.3 C. 

Średnia temperatura półrocza zimowego wynosiła 3.6 C, natomiast średnia temperatura półrocza letniego 

14.8 C. Przeciętne temperatury w pierwszym kwartale, tradycyjnie najchłodniejszym okresie roku, wynio-

sły 3.5 C. Najcieplejszy był okres od czerwca do sierpnia, kiedy to średnia wartość omawianego wskaźni-

ka ukształtowała się na poziomie 17.6 C. Najchłodniejszymi miesiącami w badanym okresie były: luty, ze 

średnią temperaturą 0.8 C oraz grudzień, w którym zanotowano 1.1ºC, a najcieplejszym czerwiec ze 

średnią temperaturą 17.9ºC. Korzystając z poniższego wykresu można obliczyć roczną amplitudę tempe-

ratury powietrza - dla powiatu gryfińskiego wynosiła ona w omawianym okresie 17.1 C. 
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Rysunek 18 Przebieg średnich miesięcznych temperatury powietrza na stacji w Widuchowej w 2007 r. 

Wilgotność względna powietrza 

 Poniżej zaprezentowano wykres średnich miesięcznych wartości wilgotności względnej powietrza. 

Istotnym jest fakt, że wysoka zawartość pary wodnej sprzyja koncentracji zanieczyszczeń. 

 

 

Rysunek 19 Przebieg średnich miesięcznych wartości wilgotności względnej powietrza na stacji w Widu-

chowej w 2007 r. 

 W omawianym okresie przebieg wilgotności względnej był dość zróżnicowany. Średnia roczna 

wartość omawianego wskaźnika wynosiła 74%. Najwyższą zawartością pary wodnej odznaczały się mie-

siące zimowe, kiedy to parametr ten osiągał przeciętne wartości w przedziale od 73% w marcu do 86% 

w listopadzie. Okres od kwietnia do sierpnia odznaczał się wyraźnie niższą wilgotnością, wahającą się 

w zakresie od 58 do 75%. 

Ciśnienie atmosferyczne 

 Ciśnienie atmosferyczne w omawianym okresie wykazywało stosunkowo niewielką zmienność. 

Najwyższą wartość tego parametru odnotowano w październiku - 1001 hPa, a najniższą w styczniu, maju 

i lipcu - 989 hPa. Średnia roczna wartość omawianego parametru wyniosła 993 hPa. 
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Rysunek 20 Przebieg średnich miesięcznych wartości ciśnienia atmosferycznego na stacji w Widuchowej 

w 2007 r. 

Warunki wietrzne 

Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń duży wpływ mają także prędkości oraz kierunki wiatrów. 

Niskie prędkości wiatru lub cisze sprzyjają tworzeniu się lokalnych koncentracji zanieczyszczeń, natomiast 

wiatry o większych prędkościach sprzyjają ich rozpraszaniu. 

Poniżej zaprezentowano róże wiatrów dla stacji w Widuchowej. Róże wiatrów wykonano dla całe-

go roku oraz dla półroczy letniego i zimowego: 

 

 

Rysunek 21 Roczna róża wiatrów na stacji w Widuchowej w 2007 r. 
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Z analizy róży wiatrów wynika, że w 2007 roku przeważały wiatry z kierunku południowo-

zachodniego (17.1% przypadków w roku). Dość znaczny był ponadto udział wiatrów z kierunków połu-

dniowego i SSW - około 12% przypadków. W ciągu roku najczęściej występowały prędkości wiatrów 

poniżej 1.5.0 m/s - 53% przypadków, przy czym udział sytuacji bezwietrznych wyniósł aż 11%. Znaczny 

był także udział wiatrów z zakresu 1.5-3.1 m/s (32.3% przypadków). Wiatry o prędkościach przekracza-

jących 5 m/s stanowiły w sumie zaledwie 3% przypadków w roku. 

 

Rysunek 22 Róża wiatrów na stacji w Widuchowej w 2007 r. - półrocze zimowe 

W półroczu zimowym również przeważały wiatry z sektora południowo-zachodniego (od 13.4 do 

15.8% przypadków w sezonie. W sezonie tym, podobnie jak w ciągu całego roku, najczęściej występo-

wały wiatry z przedziałów prędkości <1.5 i 1.5-3.1 m/s - w sumie 77.7% przypadków. Udział wiatrów 

o prędkościach ponad 5 m/s wyniósł prawie 5%. Cisze atmosferyczne stanowiły 9% przypadków. 
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Rysunek 23 Róża wiatrów na stacji w Widuchowej w 2007 r. - półrocze letnie 

W sezonie letnim wyraźnie zaznacza się dominacja wiatrów z kierunku południowo-zachodniego - 

19.6%. Okres ten wyróżnia się występowaniem wiatrów o niewielkich prędkościach. Udział wiatrów nie 

przekraczających 1.5 m/s wyniósł aż 64.4%, w tym cisze atmosferyczne stanowiły 14% przypadków 

w sezonie. Częstotliwość występowania wiatrów o prędkości przekraczającej 5 m/s wyniosła zaledwie 1%. 

Charakterystyczną cechą warunków anemometrycznych w powiecie gryfińskim, określonych na 

podstawie danych ze stacji w Widuchowej, jest dominacja wiatrów o niskich prędkościach (poniżej 1.5 m/s) 

oraz znaczny udział cisz atmosferycznych. Zastanawiający jest ponadto fakt braku występowania wia-

trów z sektora północnego i północno-zachodniego. 

7. Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

Benzo(a)piren należy do grupy związków określanych jako wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA), które zawierają od dwóch do kilku, a nawet kilkunastu pierścieni aromatycznych 

w cząsteczce. Liczne badania toksykologiczne i epidemiologiczne wskazują na wyraźną zależność 

pomiędzy ekspozycją na te związki a wzrostem ryzyka powstawania nowotworów. Związki te nie 

występują pojedynczo, lecz zawsze w mieszaninie. Liczne badania potwierdzają, że obecność jednego ze 

związków z grupy WWA w próbkach środowiskowych wskazuje na to, że inne związki tej grupy też są 

obecne. Benzo(a)piren jest najlepiej poznanym węglowodorem z grupy WWA, który ze względu na siłę 

działania rakotwórczego oraz powszechność występowania w środowisku uznany został za wskaźnik całej 

grupy WWA. Benzopireny są grupą węglowodorów aromatycznych o pięciu pierścieniach w cząsteczce. 

Posiadają kilka izomerów, w zależności od miejsca przyłączenia pierścienia benzenowego do cząsteczki 

pirenu. Nie rozpuszczają się one w wodzie, rozpuszczalne są natomiast w rozpuszczalnikach organicznych. 

WWA występują w powietrzu w postaci stałej, na powierzchni cząstek pyłów, mgły i dymów, 

z którymi opadają na glebę, rośliny i wody powierzchniowe. Węglowodory te nie mogą tworzyć samoist-

nie cząstek stałych. Stężenie WWA w powietrzu zależy od: 

 odległości od źródła emisji, 

 wysokości punktu emisji, 

 warunków meteorologicznych (głównie od wiatru), 

 pory roku. 

W powietrzu WWA ulegają fotoutlenianiu oraz reagują z tlenkami azotu lub z ozonem. Fotoutle-

nianie prowadzi do utlenionych form węglowodorów, głównie chinonów, które są jeszcze bardziej tok-
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syczne. Reakcja taka zachodzi łatwo dzięki zdolności WWA do adsorpcji promieni UV. Ozon utlenia WWA 

do chinonów i kwasów karboksylowych. Węglowodory o większej liczbie pierścieni reagują z tlenkami 

azotu, tworząc pochodne nitrowe o właściwościach mutagennych i kancerogennych. Pochodne nitrowe 

mogą być redukowane do jeszcze bardziej toksycznych amin. 

 Do obliczeń rozkładu stężeń zanieczyszczeń benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na obszarze 

poszczególnych stref użyto modelu CALMET/CALPUFF. Obliczenia wykonano w oparciu o uzupełnioną 

bazę emisji i dane meteorologiczne za 2007 rok. Uzupełnieniom i uszczegółowieniu podlegały informacje 

dotyczące różnych typów emisji, przy czym za zadowalające można uznać rozpoznanie w zakresie 

wszystkich typów emisji: punktowej (energetycznej i technologicznej), powierzchniowej i liniowej (komu-

nikacyjnej). 

 Obliczenia modelem CALPUFF wykonano w podziale na typy źródeł: punktowe, powierzchniowe, 

liniowe i z rolnictwa. Dodatkowo źródła podzielono na te zlokalizowane na terenie powiatu szczecineckie-

go i poza nim (pas 30 km dla źródeł powierzchniowych, liniowych, punktowych i z rolnictwa oraz całe 

województwo dla źródeł punktowych o wysokości powyżej 30 m). 

 Takie rozwiązanie umożliwia niezależne wyznaczenie stężeń pochodzących od dowolnego typu 

emisji, a w konsekwencji do wyznaczenia udziałów imisji pochodzącej od każdego typu źródeł w imisji 

całkowitej oraz powierzchnie przekroczeń i liczbę ludności narażonej na ponadnormatywne stężenia zanie-

czyszczeń, w całości i dla różnych typów źródeł. 

7.1. Model CALMET/CALPUFF 

 Model CALPUFF został opracowany w Earth Tech. Inc. w Kalifornii. CALMET/CALPUFF jest mode-

lem obłoku ostatniej generacji uwzględniającym rzeźbę terenu oraz czasową i przestrzenną zmienność 

warunków meteorologicznych w trzech wymiarach. Jest to wielowarstwowy, niestacjonarny model 

w układzie Lagrange’a, przygotowany do obliczania stężeń wielu substancji, który może wyznaczać 

wpływ pól meteorologicznych zmiennych w czasie i w przestrzeni na transport, przemiany i depozycję 

zanieczyszczeń. CALPUFF może wykorzystywać informacje z trójwymiarowych pól meteorologicznych lub 

z pojedynczej stacji naziemnej w formacie zgodnym z modelem ISC3 lub CTDM. Model CALPUFF zawiera 

moduły umożliwiające opcjonalnie uwzględnienie transportu zanieczyszczeń nad obszarami wodnymi, 

wpływu dużych zbiorników wodnych (morza), obmywania budynków, suchej i mokrej depozycji oraz pro-

stych przemian chemicznych. 

 Zasięg modelu CALMET/CALPUFF wynosi od dziesiątków metrów do kilkuset kilometrów. Model 

ten odznacza się dużą wrażliwością na przestrzenne charakterystyki środowiska oraz zmienność pola me-

teorologicznego. 

Model CALPUFF przyjmuje informacje o emisji ze źródeł: 

- punktowych (o stałej bądź zmiennej emisji), 

- liniowych (o stałej bądź zmiennej emisji), 

- powierzchniowych (o stałej bądź zmiennej emisji). 

 Model uwzględnia niestacjonarną (o parametrach zmiennych w czasie) emisję i warunki meteoro-

logiczne - trójwymiarowe pola meteorologiczne (wiatr, temperatura, ciśnienie, itp.), przestrzenną zmien-

ność wysokości warstwy mieszania, szorstkości, prędkości konwekcyjnej, długości Monina-Obuchowa, 

opadu, pionowej i poziomej turbulencji. 

Właśnie ta cecha, zdolność uwzględniania czasowej i przestrzennej zmienności pól meteorolo-

gicznych decyduje o zasięgu modelu określanym na od kilkudziesięciu metrów do kilkuset kilometrów 

odległości źródło - receptor. Waga zasięgu modelu (powyżej 300 km) jest silnie podkreślona w podsta-

wowym dokumentem dla programów ochrony powietrza, jakim są „Zasady sporządzania naprawczych 

programów ochrony powietrza w strefach”, MŚ, Warszawa, 2003. 

W rozdziale 7, na str. 12 autorzy piszą: „Źródła emisji odpowiedzialne za występowanie stężeń 

o wartościach wyższych niż ustalone kryteria mogą być zlokalizowane w granicach danej strefy, na tere-

nie poza strefą z występującymi przekroczeniami, ale w województwie obejmującym daną strefę lub znaj-

dować się poza granicami województwa. W każdym przypadku niezbędne będzie ustalenie przyczyn wy-

stępowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w strefie. Zasięg przestrzenny analiz, w wielu 

sytuacjach, nie będzie mógł być ograniczony jedynie do strefy ze stwierdzonymi obszarami przekroczeń 

stężeń zanieczyszczeń. Niezbędne będzie wówczas dokonanie analiz w skali całego województwa, a niekie-

dy, szczególnie gdy obszar przekroczeń położony jest w pobliżu granic województwa, niezbędne będzie 

dokonanie analiz obejmujących źródła położone w innych województwach.” Z kolei w rozdziale 11: 

„Inwentaryzacją emisji należy objąć ...przy analizie przekroczeń stężeń średnich rocznych SO2, NO2/NOx, 

i PM10 - wszystkie źródła zlokalizowane na terenie województwa „obejmującego” analizowaną strefę (ZW).” 
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Podobne wymagania wobec modelu stosowanego w obliczeniach dla programów ochrony powie-

trza, określa opublikowana w 2008 roku praca „Aktualizacja zasad sporządzania naprawczych programów 

ochrony powietrza w strefach”, MŚ, Warszawa, 2008. 

W pracy „Wskazówki dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością 

powietrza” przygotowanej na zlecenie GIOŚ i Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2003, autor wskazuje 

model CALPUFF jako podstawowy model dla opracowań w skali regionalnej, a więc dla, jak pokazano 

powyżej, dla naprawczych programów ochrony powietrza. 

Istotne jest również, że model CALPUFF posiada bardzo nowoczesny i rozbudowany moduł roz-

przestrzeniania się pyłu, w tym frakcji PM10, PM2.5 oraz PM1, wykorzystywany również w modelu foto-

chemicznym CAMx. 

Podobnie jak w przypadku innych modeli rekomendowanych przez EPA, dokładność modelu jest 

obwarowana wieloma zastrzeżeniami i jest szacowana na 70% ÷ 80% dla wartości średniorocznych 

PM10 (błąd oszacowania definiowany jako maksymalne odchylenie mierzonych i obliczanych poziomów 

substancji wynosi 20% - 30%), czyli spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 

798). Zależy ona przede wszystkim od jakości dostarczanych danych wejściowych o emisji, meteorologii 

i szczegółowości informacji o terenie oraz od wdrożenia systemów zapewnienia jakości pomiarów, z któ-

rych wynikami porównywane są rezultaty obliczeń. 

W obliczeniach wykorzystano informację meteorologiczną pochodzącą z modelu ARW-WRF. 

 Model ARW-WRF jest mezoskalowym modelem meteorologicznym zaprojektowanym do symulacji 

i prognozowania cyrkulacji atmosferycznej. Jako dane wejściowe można zastosować informację pochodzącą 

z ogólnodostępnego projektu NCEP/NCAR Reanalysis, które to dane uwzględniają wszelkie dane pomiarowe 

z sieci pomiarów naziemnych, aerologicznych i opadowych oraz dane z sondaży i obserwacji satelitarnych. 

Zakres parametrów meteorologicznych z modelu WRF jest następujący: 

na poziomach: 

- składowa U, V i W wiatru, 

- temperatura, 

- współczynnik mieszania pary wodnej, chmur, deszczu, śniegu, 

- wilgotność względna, 

- grad, koncentracja lodu, 

- ciśnienie, 

- prędkość pionowa, 

na powierzchni: 

- temperatura na 2 m, 

- temperatura na powierzchni mórz, 

- współczynnik mieszania 2 m, 

- składowa U i V wiatru na 10 m, 

- temperatura, wilgotność i nawodnienie gleby, 

- pokrycie śniegu i wysokość pokrywy śnieżnej, 

- opad konwekcyjny i niekonwekcyjny. 

Zakres informacji meteorologicznej w pełni pokrywa potrzeby modelu CALMET/CALPUFF. 

 Model CALPUFF wyznacza stężenia wybranych substancji również w siatce pola obliczeniowego. 

 Model CALMET/CALPUFF w badaniach mających na celu wyznaczenie zmienności przestrzennej 

i czasowej stężeń zanieczyszczeń w skalach: miejskiej, regionalnej i ponadregionalnej jest znakomitym 

narzędziem pozwalającym na uwzględnienie nie tylko dużej ilości, zróżnicowanych emitorów, ale i charak-

terystyk środowiska przyrodniczego. 

 W pakiecie CALMET/CALPUFF obliczenia są prowadzone w kilku wzajemnie powiązanych siatkach 

prostokątnych. Wielkość boku pola podstawowego każdej z siatek może być każdorazowo ustalona przez 

użytkownika i zależy od wielkości obszaru i zróżnicowania jego fizjografii (rzeźba i użytkowanie terenu) 

oraz od przyjętej skali badań. 

W 2003 roku w USA ukazała się aktualizacja regulacji prawnych w USA w zakresie zmian statusu 

modeli transportu zanieczyszczeń, stosowanych przy sporządzaniu stanowych planów wdrożeniowych 

(SIP), operatów dla nowych źródeł (NSR) z włączeniem zapobiegania istotnemu pogorszeniu jakości po-

wietrza (PSD). W rezultacie model CALPUFF został przesunięty z grupy modeli alternatywnych do grupy 

modeli preferowanych, również dla zastosowań związanych z transportem na odległości powyżej 50 km. 

 W modelu CALMET/CALPUFF na każdym etapie przetwarzania wykorzystywane są czasowe serie 

cogodzinne obliczane dla każdego pola siatki. Oznacza to, że w każdym polu siatki określone są co-

godzinne szeregi czasowe parametrów meteorologicznych i stężeń zanieczyszczeń, na kilku poziomach. 
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Szeregi te są następnie zapisywane do plików wyjściowych i mogą być wielokrotnie przetwarzane przy 

użyciu specjalnego postprocesora CALPOST lub wielofunkcyjnego programu przygotowanego w firmie 

„Ekometria”, ułatwiającego wyznaczenie wszystkich niezbędnych charakterystyk. 

 Model pozwala na uwzględnienie wszystkich emitorów znajdujących się w ramach siatki oblicze-

niowej, tzn. np. emitorów punktowych z całego województwa przy receptorach ustawionych tylko na 

terenie badanej strefy. 

Proces modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przebiega w trzech fazach: 

Faza 1 - przygotowanie danych wejściowych do modelu. Jest to faza najbardziej czaso- i pracochłonna. 

Wymaga zebrania lub uzupełnienia danych meteorologicznych i emisyjnych o roku, dla którego mają zo-

stać wykonane obliczenia. 

Faza 2 - proces modelowania. Czas trwania tej fazy zależy od powierzchni obszaru, dla którego przepro-

wadzane jest modelowanie, skali odwzorowania (dokładności), od ilości emitorów oraz od ilości recepto-

rów. Przebiega ona dwuetapowo - w pierwszym etapie preprocesorem CALMET modeluje się rozkład pól 

meteorologicznych dla danego obszaru; w etapie drugim korzystając z tych obliczeń oraz z danych emi-

syjnych oblicza się rozkłady stężeń zanieczyszczeń przy użyciu modelu CALPUFF. 

Faza 3 - przetworzenie, wizualizacja i analiza uzyskanych danych obliczeniowych. Narzędzia przygotowa-

ne przez firmę „Ekometria” pozwalają na sprawną obsługę wszystkich danych, tak wejściowych jak i wyj-

ściowych. Natomiast Zleceniodawca uzyskuje tak duże i różnorodne dane wynikowe, iż można je wyko-

rzystywać do różnych zadań, w różnym czasie. Wszystkie obliczenia po przetworzeniu przygotowanymi 

przez firmę „Ekometria” narzędziami są wizualizowane przy pomocy programów GIS. 

 Pliki wejściowe przygotowywane są w oparciu o wzorce proponowane przez twórców pakietu. 

Pliki te zawierają bardzo dużo komentarzy ułatwiających osobom zainteresowanym zrozumienie zasady 

pracy modelu jak i organizacji zbiorów wejściowych i wynikowych (wyjściowych). Podobnie jak w przy-

padku receptorów, dla każdego rodzaju emisji, przygotowano w firmie „Ekometria” specjalne programy 

przetwarzające zbiory baz danych emisyjnych na odpowiednie pliki tekstowe przygotowane w postaci 

umożliwiającej bezpośrednie przeniesienie zawartości do plików wejściowych do modelu. 

Obliczenia przeprowadzono osobno dla każdego rodzaju emisji, tzn. dla emisji liniowej, powierzch-

niowej i punktowej, z dodatkowym podziałem na źródła wewnątrz i na zewnątrz badanego obszaru, 

a następnie wyniki sumowano programem Calpulator, który sumuje i skaluje stężenia wyznaczone z dwóch 

lub więcej grup źródeł z różnych przebiegów CALPUFF’a. 

Wyznaczone przy pomocy modelu CALMET/CALPUFF przestrzenne rozkłady stężeń B(a)P przed-

stawiono poniżej. 

8. Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza - stężenia benzo(a)pirenu wyznaczone modelowo 

8.1. Imisja napływowa benzo(a)pirenu na teren powiatu gryfińskiego 

 Najwyższe wartości stężeń średniorocznych z emisji napływowej pochodzą od emisji powierzch-

niowej z pasa 30 km wokół powiatu. Stężenia te maksymalne wartości osiągają w północnej części gminy 

Stare Czarnowo, gdzie osiągają 0.14 ng/m3, co stanowi 14% poziomu docelowego B(a)P. 
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Rysunek 24 Stężenia B(a)P o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy pochodzące od 

emisji powierzchniowej z pasa 30 km wokół powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

Stężenia B(a)P o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy pochodzące od emitorów 

punktowych zlokalizowanych w pasie 30 km wokół powiatu kształtują się w zakresie od 0.004 ng/m3 

(0.4% poziomu docelowego B(a)P) do 0.027 ng/m3 (2.7% poziomu docelowego B(a)P). Najwyższe warto-

ści stężeń wyróżniają północną część powiatu gryfińskiego. 
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Rysunek 25 Stężenia B(a)P o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy pochodzące od 

emisji punktowej z pasa 30 km wokół powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

Stężenia pochodzące od pozostałych składowych napływu na powiat gryfiński są znacząco mniejsze. 

Wartości stężeń pochodzących od emitorów punktowych o wysokości komina powyżej 30 m, 

kształtują się w zakresie od 0.07 do 0.21% poziomu docelowego. Najwyższe stężenia (do 0.021 ng/m3) 

występują w gminie Stare Czarnowo. Stężenia przybierają rozkład południkowy i wyraźnie zmniejszają się 

w kierunku wschodnim. 
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Rysunek 26 Stężenia B(a)P o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy pochodzące od 

emitorów o wysokości komina powyżej 30 m, z terenu województwa zachodniopomorskiego 

poza pasem 30 km wokół powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

Zakres stężeń B(a)P pochodzących od emisji liniowej z pasa 30 km wokół powiatu kształtuje się 

w przedziale od 0.08 do 3.02% poziomu docelowego, osiągając maksymalne wartości dochodzące do 

0.0302 ng/m3 w północnej części gminy Stare Czarnowo. 
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Rysunek 27 Stężenia B(a)P o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy pochodzące od 

emisji liniowej z pasa 30 km wokół powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

Tło imisyjne w powiecie szczecineckim, pochodzące od całkowitej emisji napływowej benzo(a)pirenu 

(zarówno z terenu jak i spoza województwa), wynosi od 2 do 19% poziomu docelowego. Najwyższe wartości 

stężeń występują w północnej części powiatu, w gminie Stare Czarnowo, gdzie osiągają 0.19 ng/m3. 

Powyższe analizy wskazują na to, że tło imisyjne ma stosunkowo niewielki wpływ na stan atmos-

fery w powiecie gryfińskim. 
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Rysunek 28 Stężenia B(a)P o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy w powiecie gry-

fińskim, pochodzące od całkowitej emisji napływowej w 2007 r. 

Na podstawie powyższej analizy określono szacunkową wartość średniorocznego tła regionalnego 

i tła całkowitego benzo(a)pirenu dla powiatu gryfińskiego. 

Tło regionalne, definiowane jako poziom zanieczyszczeń, jaki może być wywołany na rozpatrywanym 

obszarze od źródeł zlokalizowanych w odległości do 30 km wokół jego granicy, wynosi od 0.0008 ng/m3 do 

0.14 ng/m3. 

Tło całkowite, definiowane jako suma tła regionalnego oraz oddziaływania istotnych źródeł poło-

żonych w odległości ponad 30 km od granicy badanego obszaru, wynosi od 0.02 ng/m3 do 0.19 ng/m3. 

8.2. Stężenia benzo(a)pirenu pochodzące od emisji punktowej z terenu powiatu gryfińskiego 

 Rozkład stężeń benzo(a)pirenu o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy, wy-

znaczonych poprzez modelowanie wskazuje, że najwyższe stężenia występują w południowo-zachodniej 

części gminy Bania, gdzie osiągają 0.371 ng/m3 (37.1% poziomu docelowego B(a)P). Dość znaczące stę-

żenia, przekraczające 20% poziomu docelowego występują ponadto w pojedynczych receptorach w Gry-

finie i w Cedyni. W większości receptorów na terenie powiatu stężenia nie przekraczają jednak 5% po-

ziomu docelowego. 
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Rysunek 29 Rozkład stężeń B(a)P o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy pochodzą-

cych od emisji punktowej na terenie powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

8.3. Stężenia benzo(a)pirenu pochodzące od emisji powierzchniowej z terenu powiatu gryfińskiego 

Stężenia benzo(a)pirenu o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy pochodzące 

od emisji powierzchniowej, maksymalne wartości osiągają w Widuchowej oraz w Baniach (do 1.22 ng/m3), 

gdzie przekraczają poziom docelowy, wyznaczając dwa obszary przekroczeń. W wyznaczonych obszarach 

poziom docelowy został przekroczony maksymalnie o 22%. Wysokie stężenia pochodzące od emisji po-

wierzchniowej występują ponadto w Gryfinie, gdzie osiągają maksymalnie 0.974 ng/m3, co stanowi aż 

97.4% poziomu docelowego. 
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Rysunek 30 Rozkład stężeń B(a)P o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy pochodzą-

cych od emisji powierzchniowej na terenie powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

8.4. Stężenia benzo(a)pirenu pochodzące od emisji liniowej z terenu powiatu gryfińskiego 

Najwyższe wartości stężeń benzo(a)pirenu o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalenda-

rzowy, pochodzące od komunikacji, występują w gminie Gryfino oraz Stare Czarnowo, wzdłuż dróg kra-

jowych nr 31 i 3. Stężenia te dochodzą do 0.038 ng/m3, co stanowi 3.8% poziomu docelowego. 

Na mapie rozkładu stężeń na obszarze powiatu wyraźnie zaznacza się wpływ głównych arterii ko-

munikacyjnych - dróg krajowych nr 3, 26 oraz 31. 
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Rysunek 31 Rozkład stężeń B(a)P o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy pochodzą-

cych od emisji liniowej na terenie powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

8.5. Stężenia całkowite benzo(a)pirenu na terenie powiatu gryfińskiego 

Najwyższe wartości stężeń benzo(a)pirenu o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalenda-

rzowy, przekraczające poziom docelowy, występują w pojedynczych receptorach w Widuchowej, Baniach 

oraz w Gryfinie. Przekroczenia osiągają maksymalnie 138% poziomu docelowego w Baniach. 

W większości receptorów na terenie strefy stężenia B(a)P kształtują się w zakresie od 0.048 do 

0.201 ng/m3, nie przekraczając tym samym 21% poziomu docelowego. 
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Rysunek 32 Rozkład stężeń B(a)P o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy z emisji 

całkowitej na terenie powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

 W zdecydowanej większości receptorów na terenie powiatu gryfińskiego, w stężeniach benzo(a)pirenu 

o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy, przeważa emisja powierzchniowa, której 

udziały w obszarach przekroczeń sięgają 100% w Gryfinie i 90% w Widuchowej i w Baniach. W strefie 

widać również wpływ emisji napływowej, szczególnie na obrzeżach powiatu, której udział sięga maksy-

malnie 90% w północnej części gminy Stare Czarnowo. Ponadto w jednym receptorze stwierdzono prze-

wagę emisji punktowej, natomiast w żadnym z receptorów nie stwierdzono przeważającego udziału emisji 

z komunikacji. 

 Wynika z powyższego, że za przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu o okresie uśred-

niania wyników pomiarów rok kalendarzowy w powiecie gryfińskim odpowiedzialna jest głównie emisja 

z ogrzewania indywidualnego. 
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Rysunek 33 Przewagi typów emisji w stężeniach B(a)P o okresie uśredniania wyników pomiarów rok ka-

lendarzowy w receptorach na obszarze powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

 

 

Rysunek 34 Procentowy udział emisji powierzchniowej w stężeniach B(a)P o okresie uśredniania wyników 

pomiarów rok kalendarzowy w receptorach na obszarze powiatu gryfińskiego w 2007 r. 
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Rysunek 35 Procentowy udział emisji napływowej w stężeniach B(a)P o okresie uśredniania wyników 

pomiarów rok kalendarzowy w receptorach na obszarze powiatu gryfińskiego w 2007 r. 

8.6. Ocena wiarygodności przeprowadzonych obliczeń modelowych w zakresie zanieczyszczenia 

benzo(a)pirenem 

Zgodnie z prawem polskim i Unii Europejskiej podstawą oceny jakości powietrza jest pomiar stę-

żeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny pozio-

mów substancji w powietrzu określa wymagania, jakie spełnić mają wyniki modelowania. W przypadku 

benzo(a)pirenu dopuszczalna niepewność modelowania definiowana jako maksymalne odchylenie mierzo-

nych i obliczanych poziomów substancji dla wartości średniorocznych wynosi 60%. 

Tabela 7 Dokładność modelowania B(a)P w otoczeniu stacji pomiarowej w Szczecinku w 2007 r. 

Kod stacji 

B(a)P 

[ng/m3] 

pomiar 

B(a)P 

[ng/m3] 

 modelowanie 

Błąd względny 

[%] 

ZpGryfWiduchowa003 1.65 1.1 -33.3 

  

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, dokładność modelowania benzo(a)pirenu w porównaniu 

z wynikami ze stacji w Widuchowej spełnia warunki zawarte w rozporządzeniu. Pewne niedoszacowanie 

wartości z modelowania może wynikać z niedoszacowania emisji powierzchniowej. Okres grzewczy 

w 2007 r. charakteryzował się wyjątkowo niskimi temperaturami, co mogło skutkować zwiększeniem 

spalania paliw niskiej jakości. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4942 – Poz. 803 

 

9. Obszary w powiecie gryfińskim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu 

w powietrzu 

Analiza wyników obliczeń modelowych benzo(a)pirenu w powietrzu w powiecie gryfińskim wykazała, 

iż przekroczenia poziomu docelowego wystąpiły w pojedynczych receptorach w Widuchowej, Baniach 

oraz Gryfinie. 

 

 

Rysunek 36 Obszar Gryfina, w którym został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu o okresie 

uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy w 2007 r. 

 

 

Rysunek 37 Obszar w Baniach, w którym został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu o okresie 

uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy w 2007 r. 
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Rysunek 38 Obszar Widuchowej, w którym został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu o okre-

sie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy w 2007 r. 

W związku z tym, iż obliczenia modelowe były przeprowadzone oddzielnie dla każdego rodzaju 

emisji, czyli dla emisji punktowej, powierzchniowej, liniowej oraz emisji napływowej z pasa 30 km wokół 

strefy, możliwe było wyznaczenie udziału emisji w stężeniach całkowitych. Ponieważ w większości recep-

torów na obszarze powiatu gryfińskiego zaznacza się wpływ emisji powierzchniowej, wyznaczono udział 

procentowy stężeń pochodzących od tego rodzaju emisji w maksymalnych stężeniach całkowitych B(a)P 

w poszczególnych obszarach przekroczeń, co przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 8 Udziały procentowe imisji powierzchniowej w imisji całkowitej (w stężeniach maksymalnych) 

w obszarach w powiecie gryfińskim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu 

w powietrzu 

Nr Lokalizacja Zabudowa 

 

Liczba 

mieszkańców 

Max stężenie 

B(a)P rok 

od emisji 

całkowitej 

[ng/m3] 

Max stężenie 

B(a)P rok 

od emisji 

powierzchniowej 

[ng/m3] 

Udział % imisji 

powierzchniowej 

w max stężeniu 

całkowitym 

B(a)P rok 

1 Gryfino jednorodzinna 21171 1.06 0.974 91.87 

2 Widuchowa jednorodzinna 1300 1.10 0.975 88.64 

3 Banie jednorodzinna 1967 1.38 1.220 88.40 

 

Udział stężeń pochodzących od emisji powierzchniowej w maksymalnych, całkowitych stężeniach 

B(a)P w obszarach przekroczeń poziomu docelowego w Gryfinie, Widuchowej oraz w Baniach mieści się 

w zakresie od 86.4% do 91.87%. 

Analiza powyższej tabeli wskazuje, że za przekroczenia poziomu docelowego B(a)P w powietrzu 

w strefie powiatu gryfińskiego odpowiedzialna jest emisja powierzchniowa, pochodząca ze spalania paliw 

stałych, głównie drewna i węgla. 

10. Niezbędne środki mające na celu osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegóło-

wych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b, progra-

my ochrony powietrza powinny określać niezbędne środki mające na celu osiągnięcie poziomów docelo-

wych B(a)P w powietrzu, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów oraz gdzie jest to możli-

we technicznie i uzasadnione ekonomicznie. 
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W celu określenia tego typu programu spotykamy się z dwoma podstawowymi problemami. 

Pierwszy i zasadniczy problem wiąże się z wartością poziomu odniesienia dla benzo(a)pirenu. Z wykona-

nych analiz wynika, iż stosunek emisji B(a)P oraz emisji pyłu PM10 zinwentaryzowanej na terenie Polski 

wynosi około 0,00016, podobnie ma się to dla emisji zinwentaryzowanych w poszczególnych strefach. 

Równocześnie stosunek wartości średniorocznej poziomu odniesienia B(α)P i poziomu dopuszczalnego 

PM10 wynosi 0,000025. Oznacza to, że wartości normatywne dla B(a)P są około 6-cio krotnie ostrzejsze 

niż dla pyłu zawieszonego PM10. Przyjęcie tak ostrej wartości odniesienia wiąże się głównie ze szczególnie 

szkodliwym oddziaływaniem B(a)P na zdrowie człowieka. Równocześnie należy stwierdzić, iż w warunkach 

polskich dotrzymanie powyższej normy jest praktycznie nierealne. 

Wyniki obliczeń pokazują, iż podstawowym problemem w powiecie, powodującym przekroczenia 

poziomu docelowego B(a)P, jest ogrzewanie indywidualne paliwami stałymi. Taka struktura czynników 

grzewczych związana jest z sytuacją ekonomiczną ludności oraz z polityką energetyczną państwa. Wyso-

kie ceny gazu zniechęcają, zwłaszcza osoby prywatne, do korzystania z ogrzewania gazowego. Często do 

celów grzewczych wykorzystywane są odpady, których spalanie jest niezmiernie szkodliwe dla zdrowia. 

Zasadniczo najkorzystniejsze rozwiązanie stanowi wymiana sposobu ogrzewania najlepiej na ogrzewanie 

bezemisyjne, czyli przede wszystkim podłączanie maksymalnej liczby mieszkań, zwłaszcza tych ogrzewa-

nych paliwami stałymi, do miejskiej sieci ciepłowniczej i do takiego rozwiązania powinno się dążyć. Drugim 

rozwiązaniem jest zastąpienie węgla w ogrzewaniu palenisk indywidualnych przez energię elektryczną, 

przy założeniu 2 taryfy elektrycznej, gdyż obecnie dostępne są elektryczne piece akumulacyjne z turbo-

rozładowaniem, które mogą pobierać prąd w dolinie nocnej (2200 - 600) i dolinie dziennej (1200 - 1400) 

z oddawaniem ciepła w porze jego największego zapotrzebowania (700 - 2100). Jednak w przypadku nie-

wielkich miejscowości, takich jak Widuchowa i Banie (liczących odpowiednio: 1978 i 1426 mieszkań-

ców), gdzie nie występują scentralizowane systemy ciepłownicze jak również brak jest sieci gazowej, 

trudno jest zaproponować jakiekolwiek działania naprawcze, których realizacja byłaby możliwa techniczne 

i uzasadniona ekonomiczne. Poza tym działania naprawcze w powiecie gryfińskim dotyczyłyby mieszkań 

należących do osób fizycznych, natomiast obecnie nie ma żadnych uwarunkowań prawnych umożliwiają-

cych zmuszenie prywatnych właścicieli do zmiany sposobu ogrzewania. Jedynym skutecznym czynnikiem 

wspomagającym obniżenie tzw. „niskiej emisji” na terenie powiatu, byłoby dofinansowywanie wymiany 

ogrzewania przez władze samorządowe. Z drugiej strony, w związku z tym, iż przekroczenia poziomu 

docelowego B(a)P wystąpiły w małych miejscowościach, mogłoby to być utrudnione ze względu na ogra-

niczenia finansowe władz gminy czy powiatu. 

Natomiast w Gryfinie, wymodelowane stężenia B(a)P przekraczają poziom docelowy zaledwie o 6% 

w jednym receptorze. Poza tym, z „Projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Gryfino w cie-

pło, energię elektryczną i paliwa gazowe” wynika, iż na terenie gminy opracowane są założenia systemu 

wspomagania ograniczenia i likwidacji źródeł „niskiej emisji” w budynkach ogrzewanych węglem1. Nad-

rzędnym celem tego systemu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł węglowych, co będzie 

realizowane poprzez wprowadzenie systemu dotacji dla odbiorców zamieniających źródła węglowe na 

proekologiczne (dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Realizacja tego 

programu ma na celu stymulowanie działań dążących do stopniowej poprawy powietrza atmosferycznego 

na terenie gminy Gryfino oraz ma się przyczynić do globalnego ograniczenia efektu cieplarnianego. Pro-

gram przewiduje objęcie użytkowników wykorzystujących w źródłach ciepła węgla jako paliwa energe-

tycznego, szczególnie niskosprawnych pieców ceramicznych, opalanych węglem o najbardziej niekorzyst-

nych parametrach energetyczno - ekologicznych. Można przypuszczać, iż wdrażanie takiego systemu bę-

dzie powodowało stopniowe obniżanie stężeń zanieczyszczeń w mieście, w tym przede wszystkim zanie-

czyszczeń pyłowych i benzo(a)pirenu. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy odstąpienie od jakichkolwiek działań naprawczych, po-

za działaniami edukacyjnymi, na terenie powiatu gryfińskiego. 

Proponujemy natomiast, aby rozszerzyć badania prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska o przynajmniej jedną stację pomiarową benzo(a)pirenu zlokalizowaną na terenie mia-

sta Gryfina. Jest to jedyne miasto o dość dużej gęstości zaludnienia w powiecie, gdzie należałoby prowa-

dzić pomiary zanieczyszczeń powietrza i gdzie ewentualne działania związane z redukcją emisji po-

wierzchniowej byłyby uzasadnione ekonomicznie. Poza tym obliczenia modelowe wykazały, iż poziomy 

stężeń benzo(a)pirenu w Gryfinie zbliżają się a w jednym receptorze przekraczają poziom docelowy. 

10.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych zadań 

Poniżej przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działania naprawczego w po-

wiecie gryfińskim. 
  

                                             
1 „Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Gryfino w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4945 – Poz. 803 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4946 – Poz. 803 

 

11. Kierunki działań w celu przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie imisji benzo(a)pirenu 

Kierunki działań w celu przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie imisji benzo(a)pirenu 

w powiecie gryfińskim: 

1) w zakresie ogrzewania indywidualnego (węgiel i drewno): 

a) tworzenie programów zachęcających do wymiany pieców na bardziej zaawansowane techno-

logicznie, 

b) stosowanie rabatów, dopłat przy wymianie starych pieców na nowe, 

c) prowadzenie kampanii na rzecz uświadomienia społeczeństwa o korzyściach płynących 

z wymiany starego typu pieców na nowe (ryzyko związane z toksycznością opalania węglem 

i drewnem - emisja dioksyn podczas niecałkowitego spalania, itp.), 

d) wprowadzanie przepisów lokalnych dotyczących sposobu ogrzewania mieszkań, 

2) w zakresie przetwórstwa mięsnego na skalę komercyjną (fast-foody, restauracje, itp.) 

a) stosowanie metod smażenia mięsa (np. z konwerterem katalitycznym), zapewniających obni-

żenie emisji benzo(a)pirenu, 

b) stosowanie zachęt finansowych dla restauracji, które są skłonne wymienić systemy wentylacyjne, 

c) promocja w lokalnych społecznościach obiektów przetwórstwa mięsa stosujących metody 

smażenia zapewniające obniżenie emisji benzo(α)pirenu, 

3) w zakresie ograniczania emisji powstającej w czasie pożarów lasów i wypalania łąk, ściernisk, pól: 

a) zapobieganie pożarom w lasach (uświadamianie społeczeństwa, zakazy wchodzenia w trakcie 

suszy, sprzątanie lasów), 

b) użytkowanie terenów publicznych z wykorzystaniem odpowiednich praktyk wykorzystujących 

użycie ognia, 

c) skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól, 

4) w zakresie gospodarowania zużytymi oponami: 

a) likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon, 

b) zapewnienie możliwości odpowiedniego składowania zużytych opon, 

c) szkolenie jednostek straży pożarnych dotyczące prawidłowego gaszenia pożarów opon, 

d) utworzenie programów dotyczących utylizacji zużytych opon, 

e) wyznaczenie specjalnych dni zbiórki zużytych opon, 

5) w zakresie ograniczania emisji liniowej z pojazdów poruszających się po drogach i poza nimi np. 

maszyn rolniczych, budowlanych, przemysłowych, samolotów, lokomotyw): 

a) zmiana typu stosowanego paliwa, promowanie alternatywnych paliw, 

b) stosowanie nowszych technologii w wyżej wymienionych pojazdach, 

c) promocja innych środków transportu (rower, transport publiczny, itp.), 

d) szkolenia kierowców i obsługi maszyn dotyczące zmniejszania emisji poprzez odpowiednie 

użytkowanie pojazdów, 

e) stosowanie zachęt finansowych do wymiany sprzętu na bardziej przyjazny środowisku, 

f) rozwijanie infrastruktury kolejowej oraz transportu masowego, 

g) uświadomienie społeczeństwa o konieczności odpowiedniej utylizacji zużytych olejów, 

6) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (śmieciami): 

a) wprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych, uniemożliwiających spalanie śmieci na tere-

nach prywatnych posesji, 

b) usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu ułatwienia zbiórki odpadów, 

c) zachęcenie do stosowania kompostowników, 

d) stworzenie specjalnego systemu programów zbiórki odpadów zielonych pochodzących z ogrodów, 

e) zbiórka makulatury, 

f) prowadzenie kampanii edukacyjnych, informujących społeczeństwo o zagrożeniach dla zdro-

wia płynących z „otwartego” spalania śmieci. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVIII/431/10 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 16 marca 2010 r. 

Naruszenia standardów jakości powietrza i ich zakres 

W strefie objętej Programem w 2007 r. naruszony został docelowy poziom benzo(a)pirenu o okresie 

uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy w jednym punkcie pomiarowym w strefie powiat gry-

fiński: na stacji zlokalizowanej w Widuchowej (Bulwary Rybackie), gdzie średnioroczne stężenie wyniosło 

1,45 ng/m3 (poziom docelowy określony dla benzo(a)pirenu wynosi - 1 ng/m3). 

Źródła pochodzenia benzo(a)pirenu 

Głównym źródłem benzo(a)pirenu w powietrzu jest niepełne spalanie paliw stałych, w tym przede wszyst-

kim węgla i drewna. Zmiana struktury oraz spadek znaczenia przemysłu na rzecz wzrostu znaczenia sek-

tora usług w latach dziewięćdziesiątych spowodowała istotne obniżenie emisji ze źródeł przemysłowych. 

Ograniczenie emisji z przemysłu uwypukliło problem emisji z innych źródeł. Największym źródłem  

benzo(a)pirenu są paleniska domowe, w tym piece kaflowe oraz otwarte kominki. 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVIII/431/10 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 16 marca 2010 r. 

Podstawowe kierunki działań zmierzających do przywracania poziomów docelowych benzo(a)pirenu 

1) w zakresie ogrzewania indywidualnego (węgiel i drewno): 

a) tworzenie programów zachęcających do wymiany pieców na bardziej zaawansowane technolo-

gicznie, 

b) stosowanie rabatów, dopłat przy wymianie starych pieców na nowe, 

c) prowadzenie kampanii na rzecz uświadomienia społeczeństwa o korzyściach płynących z wymia-

ny starego typu pieców na nowe (ryzyko związane z toksycznością opalania węglem i drewnem - 

emisja dioksyn podczas niecałkowitego spalania, itp.), 

d) wprowadzanie przepisów lokalnych dotyczących sposobu ogrzewania mieszkań; 

2) w zakresie przetwórstwa mięsnego na skalę komercyjną (fast-foody, restauracje, itp.): 

a) stosowanie metod smażenia mięsa (np. z konwerterem katalitycznym), zapewniających obniżenie 

emisji benzo(a)pirenu, 

b) stosowanie zachęt finansowych dla restauracji, które są skłonne wymienić systemy wentylacyjne, 

c) promocja w lokalnych społecznościach obiektów przetwórstwa mięsa stosujących metody sma-

żenia zapewniające obniżenie emisji benzo(α)pirenu; 

3) w zakresie ograniczania emisji powstającej w czasie pożarów lasów i wypalania łąk, ściernisk, pól: 

a) zapobieganie pożarom w lasach (uświadamianie społeczeństwa, zakazy wchodzenia w trakcie 

suszy, sprzątanie lasów), 

b) użytkowanie terenów publicznych z wykorzystaniem odpowiednich praktyk wykorzystujących użycie 

ognia, 

c) skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól; 

4) w zakresie gospodarowania zużytymi oponami: 

a) likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon, 

b) zapewnienie możliwości odpowiedniego składowania zużytych opon, 

c) szkolenie jednostek straży pożarnych dotyczące prawidłowego gaszenia pożarów opon, 

d) utworzenie programów dotyczących utylizacji zużytych opon, 

e) wyznaczenie specjalnych dni zbiórki zużytych opon; 
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5) w zakresie ograniczania emisji liniowej z pojazdów poruszających się po drogach i poza nimi np. ma-

szyn rolniczych, budowlanych, przemysłowych, samolotów, lokomotyw): 

a) zmiana typu stosowanego paliwa, promowanie alternatywnych paliw, 

b) stosowanie nowszych technologii w wyżej wymienionych pojazdach, 

c) promocja innych środków transportu (rower, transport publiczny, itp.), 

d) szkolenia kierowców i obsługi maszyn dotyczące zmniejszania emisji poprzez odpowiednie użyt-

kowanie pojazdów, 

e) stosowanie zachęt finansowych do wymiany sprzętu na bardziej przyjazny środowisku, 

f) rozwijanie infrastruktury kolejowej oraz transportu masowego, 

g) uświadomienie społeczeństwa o konieczności odpowiedniej utylizacji zużytych olejów; 

6) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (śmieciami): 

a) wprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych, uniemożliwiających spalanie śmieci na terenach 

prywatnych posesji, 

b) usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu ułatwienia zbiórki odpadów, 

c) zachęcenie do stosowania kompostowników, 

d) stworzenie specjalnego systemu programów zbiórki odpadów zielonych pochodzących z ogrodów, 

e) zbiórka makulatury, 

f) prowadzenie kampanii edukacyjnych, informujących społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia 

płynących z „otwartego” spalania śmieci. 
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Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVIII/431/10 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 16 marca 2010 r. 

 
803 
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804 

804 

POROZUMIENIE 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Człopa w sprawie powierzenia 

zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących 

powierzonych gminom 

zawarte w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Człopa, z siedzibą w Człopie (78-630), ul. Strzelecka 2, reprezentowaną przez: Panią Halinę Rakowską 

- Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, 

zwaną w treści Porozumienia „Gminą”. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041), strony Porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1. Wojewoda powierza Gminie, a Gmina przyjmuje do realizacji zadania wynikające z ustawy z dnia 

28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojen-

nych na obszarze należącym do Gminy. 

§ 2. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania powierzonych zadań na pod-

stawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Nadzór będzie sprawowany na zasadzie i w sposób określony w art. 85 i następnych ustawy 

o samorządzie gminnym oraz w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 

i w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanym w porozu-

mieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 mar-

ca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595). 

§ 3. Finansowanie wykonania powierzonych zadań odbywać się będzie w formie dotacji celowej 

zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, w wysokości zależnej od wielkości środków pie-

niężnych otrzymywanych z budżetu państwa. Natomiast przekazywanie środków finansowych odbywać 

się będzie w 12 miesięcznych transzach, zgodnie z napływem ww. środków z budżetu państwa. 

W 2010 r. Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych). 

§ 4. Zadania wymienione w § 1 Porozumienia nie obejmują miejsc pamięci nie związanych z pocho-

waniem ofiar wojny w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. 

§ 5. Środki finansowe otrzymywane na realizację zdań objętych niniejszym Porozumieniem niewyko-

rzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody zgod-

nie z art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240). 

§ 6. 1. Gmina w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku prześle do Wojewody informację o reali-

zacji środków finansowych i zadań rzeczowych w zakresie grobownictwa i cmentarnictwa za rok po-

przedni. 
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2. W terminie do końca listopada każdego roku Gmina określi i przekaże Wojewodzie potrzeby finan-

sowe na realizację zadań w zakresie cmentarnictwa wojennego na rok następny. 

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia. 

3. Wojewoda może rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, w drodze jed-

nostronnego oświadczenia, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Gminę przepisów prawa przy wy-

konywaniu powierzonych zadań, przy czym skutek rozwiązania Porozumienia następuje w dacie doręcze-

nia oświadczenia o rozwiązaniu Porozumienia. 

4. Uzupełnienie lub zmiana Porozumienia wymaga zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Gmina Człopa 

BURMISTRZ: 

Halina Rakowska 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
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805 

805 

POROZUMIENIE 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Maszewo w sprawie powierzenia 

zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących 

powierzonych gminom 

zawarte w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Maszewo, z siedzibą w Maszewie (72-130), pl. Wolności 2, reprezentowaną przez: Panią Jadwigę 

Ferensztajn - Burmistrza Maszewa, 

zwaną w treści Porozumienia „Gminą”. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 
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poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041), strony Porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1. Wojewoda powierza Gminie, a Gmina przyjmuje do realizacji zadania wynikające z ustawy z dnia 

28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojen-

nych na obszarze należącym do Gminy. 

§ 2. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania powierzonych zadań na pod-

stawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Nadzór będzie sprawowany na zasadzie i w sposób określony w art. 85 i następnych ustawy 

o samorządzie gminnym oraz w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 

i w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanym w porozu-

mieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 mar-

ca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595). 

§ 3. Finansowanie wykonania powierzonych zadań odbywać się będzie w formie dotacji celowej 

zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, w wysokości zależnej od wielkości środków pie-

niężnych otrzymywanych z budżetu państwa. Natomiast przekazywanie środków finansowych odbywać 

się będzie w 12 miesięcznych transzach, zgodnie z napływem ww. środków z budżetu państwa. 

W 2010 r. Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych). 

§ 4. Zadania wymienione w § 1 Porozumienia nie obejmują miejsc pamięci nie związanych z pocho-

waniem ofiar wojny w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. 

§ 5. Środki finansowe otrzymywane na realizację zdań objętych niniejszym Porozumieniem niewyko-

rzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody zgod-

nie z art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240). 

§ 6. 1. Gmina w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku prześle do Wojewody informację o reali-

zacji środków finansowych i zadań rzeczowych w zakresie grobownictwa i cmentarnictwa za rok po-

przedni. 

2. W terminie do końca listopada każdego roku Gmina określi i przekaże Wojewodzie potrzeby finan-

sowe na realizację zadań w zakresie cmentarnictwa wojennego na rok następny. 

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia. 

3. Wojewoda może rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, w drodze jed-

nostronnego oświadczenia, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Gminę przepisów prawa przy wy-

konywaniu powierzonych zadań, przy czym skutek rozwiązania Porozumienia następuje w dacie doręcze-

nia oświadczenia o rozwiązaniu Porozumienia. 

4. Uzupełnienie lub zmiana Porozumienia wymaga zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Gmina Maszewo 

BURMISTRZ: 

Jadwiga Ferensztajn 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
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806 

806 

POROZUMIENIE 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Mirosławiec w sprawie 

powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań 

bieżących powierzonych gminom 

zawarte w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Mirosławiec, z siedzibą w Mirosławcu (78-650), ul. Wolności 37, reprezentowaną przez Panią Elżbietę 

Rębecką-Sabak - Burmistrza Mirosławca, 

zwaną w treści Porozumienia „Gminą”. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041), strony Porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1. Wojewoda powierza Gminie, a Gmina przyjmuje do realizacji zadania wynikające z ustawy z dnia 

28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojen-

nych na obszarze należącym do Gminy. 

§ 2. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania powierzonych zadań na pod-

stawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Nadzór będzie sprawowany na zasadzie i w sposób określony w art. 85 i następnych ustawy 

o samorządzie gminnym oraz w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 

i w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanym w porozu-

mieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 mar-

ca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595). 

§ 3. Finansowanie wykonania powierzonych zadań odbywać się będzie w formie dotacji celowej 

zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, w wysokości zależnej od wielkości środków pie-

niężnych otrzymywanych z budżetu państwa. Natomiast przekazywanie środków finansowych odbywać 

się będzie w 12 miesięcznych transzach, zgodnie z napływem ww. środków z budżetu państwa. 

W 2010 r. Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych). 

§ 4. Zadania wymienione w § 1 Porozumienia nie obejmują miejsc pamięci nie związanych z pocho-

waniem ofiar wojny w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. 

§ 5. Środki finansowe otrzymywane na realizację zdań objętych niniejszym Porozumieniem niewyko-

rzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody zgod-

nie z art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240). 

§ 6. 1. Gmina w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku prześle do Wojewody informację o reali-

zacji środków finansowych i zadań rzeczowych w zakresie grobownictwa i cmentarnictwa za rok po-

przedni. 
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2. W terminie do końca listopada każdego roku Gmina określi i przekaże Wojewodzie potrzeby finan-

sowe na realizację zadań w zakresie cmentarnictwa wojennego na rok następny. 

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia. 

3. Wojewoda może rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, w drodze jed-

nostronnego oświadczenia, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Gminę przepisów prawa przy wy-

konywaniu powierzonych zadań, przy czym skutek rozwiązania Porozumienia następuje w dacie doręcze-

nia oświadczenia o rozwiązaniu Porozumienia. 

4. Uzupełnienie lub zmiana Porozumienia wymaga zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Gmina Mirosławiec 

BURMISTRZ: 

Elżbieta Rębecka-Sabak 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
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POROZUMIENIE 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Nowogard w sprawie powierzenia 

zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących 

powierzonych gminom 

zawarte w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Nowogard, z siedzibą w Nowogardzie (72-200), pl. Wolności 1, reprezentowaną przez Pana Kazimierza 

Ziembę - Burmistrza Nowogardu, 

zwaną w treści Porozumienia „Gminą”. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 
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poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041), strony Porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1. Wojewoda powierza Gminie, a Gmina przyjmuje do realizacji zadania wynikające z ustawy z dnia 

28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojen-

nych na obszarze należącym do Gminy. 

§ 2. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania powierzonych zadań na pod-

stawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Nadzór będzie sprawowany na zasadzie i w sposób określony w art. 85 i następnych ustawy 

o samorządzie gminnym oraz w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 

i w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanym w porozu-

mieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 mar-

ca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595). 

§ 3. Finansowanie wykonania powierzonych zadań odbywać się będzie w formie dotacji celowej 

zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, w wysokości zależnej od wielkości środków pie-

niężnych otrzymywanych z budżetu państwa. Natomiast przekazywanie środków finansowych odbywać 

się będzie w 12 miesięcznych transzach, zgodnie z napływem ww. środków z budżetu państwa. 

W 2010 r. Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych). 

§ 4. Zadania wymienione w § 1 Porozumienia nie obejmują miejsc pamięci nie związanych z pocho-

waniem ofiar wojny w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. 

§ 5. Środki finansowe otrzymywane na realizację zdań objętych niniejszym Porozumieniem niewyko-

rzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody zgod-

nie z art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240). 

§ 6. 1. Gmina w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku prześle do Wojewody informację o reali-

zacji środków finansowych i zadań rzeczowych w zakresie grobownictwa i cmentarnictwa za rok po-

przedni. 

2. W terminie do końca listopada każdego roku Gmina określi i przekaże Wojewodzie potrzeby finan-

sowe na realizację zadań w zakresie cmentarnictwa wojennego na rok następny. 

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia. 

3. Wojewoda może rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, w drodze jed-

nostronnego oświadczenia, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Gminę przepisów prawa przy wy-

konywaniu powierzonych zadań, przy czym skutek rozwiązania Porozumienia następuje w dacie doręcze-

nia oświadczenia o rozwiązaniu Porozumienia. 

4. Uzupełnienie lub zmiana Porozumienia wymaga zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Gmina Nowogard 

BURMISTRZ: 

Kazimierz Ziemba 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
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POROZUMIENIE NR 9/2010 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Płoty w sprawie powierzenia 

zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących 

powierzonych gminom 

zawarte w dniu 25 marca 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Płoty, z siedzibą w Płotach (72-310), pl. Konstytucji 3. Maja 1, reprezentowaną przez: Pana Mariana 

Malińskiego - Burmistrza Płotów, 

zwaną w treści Porozumienia „Gminą”. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041), strony Porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1. Wojewoda powierza Gminie, a Gmina przyjmuje do realizacji zadania wynikające z ustawy z dnia 

28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojen-

nych na obszarze należącym do Gminy. 

§ 2. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania powierzonych zadań na pod-

stawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Nadzór będzie sprawowany na zasadzie i w sposób określony w art. 85 i następnych ustawy 

o samorządzie gminnym oraz w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 

i w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanym w porozu-

mieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 mar-

ca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595). 

§ 3. Finansowanie wykonania powierzonych zadań odbywać się będzie w formie dotacji celowej 

zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, w wysokości zależnej od wielkości środków pie-

niężnych otrzymywanych z budżetu państwa. Natomiast przekazywanie środków finansowych odbywać 

się będzie w 12 miesięcznych transzach, zgodnie z napływem ww. środków z budżetu państwa. 

W 2010 r. Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc 

pięćset złotych). 

§ 4. Zadania wymienione w § 1 Porozumienia nie obejmują miejsc pamięci nie związanych z pocho-

waniem ofiar wojny w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. 

§ 5. Środki finansowe otrzymywane na realizację zdań objętych niniejszym Porozumieniem niewyko-

rzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody zgod-

nie z art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240). 

§ 6. 1. Gmina w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku prześle do Wojewody informację o reali-

zacji środków finansowych i zadań rzeczowych w zakresie grobownictwa i cmentarnictwa za rok po-

przedni. 
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2. W terminie do końca listopada każdego roku Gmina określi i przekaże Wojewodzie potrzeby finan-

sowe na realizację zadań w zakresie cmentarnictwa wojennego na rok następny. 

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia. 

3. Wojewoda może rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, w drodze jed-

nostronnego oświadczenia, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Gminę przepisów prawa przy wy-

konywaniu powierzonych zadań, przy czym skutek rozwiązania Porozumienia następuje w dacie doręcze-

nia oświadczenia o rozwiązaniu Porozumienia. 

4. Uzupełnienie lub zmiana Porozumienia wymaga zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Gmina Płoty 

BURMISTRZ: 

Marian Maliński 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
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ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Barlinek w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 826; z 2008 r. Nr 36, poz. 753; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 414) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Barlinek, działającą przez Pana Zygmunta Siarkiewicza, Burmistrza Barlinka, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
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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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Barlinek 

BURMISTRZ: 

Zygmunt Siarkiewicz 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
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ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Białogard w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 827, Nr 96, poz. 1689; z 2008 r. Nr 36, poz. 754; 

z 2009 r. Nr 10, poz. 415, Nr 72, poz. 1931) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Miasto Białogard, działającą przez Pana Zbigniewa Raczewskiego, Burmistrza Białogardu, zwaną 

dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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, 
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poz. 1241), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Miasto Białogard 

BURMISTRZ: 

Zbigniew Raczewski 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
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ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Bobolice w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 828; z 2008 r. Nr 36, poz. 755; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 416) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Bobolice, działającą przez Pana Sylwestra Sobańskiego, Burmistrza Bobolic, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 
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poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Bobolice 

BURMISTRZ: 

Sylwester Sobański 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
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ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Borne Sulinowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 829; z 2008 r. Nr 36, poz. 756, Nr 72, poz. 1582; 

z 2009 r. Nr 10, poz. 417, Nr 72, poz. 1932) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Borne Sulinowo, działającą przez Panią Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Burmistrza Bornego Suli-

nowa, zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4961 – Poz. 812,813 

 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Borne Sulinowo 

BURMISTRZ: 

Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
812 

 

813 

813 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Chojna w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 830, Nr 96, poz. 1690; z 2008 r. Nr 36, poz. 757, 

Nr 72, poz. 1589; z 2009 r. Nr 10, poz. 418) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Chojna, działającą przez Pana Adama Fedorowicza, Burmistrza Chojny, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4962 – Poz. 813,814 

 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa ty-

siące złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Chojna 

BURMISTRZ: 

Andrzej Fedorowicz 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
813 

 

814 

814 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Choszczno w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 831; z 2008 r. Nr 36, poz. 758, Nr 72, poz. 1583; 

z 2009 r. Nr 10, poz. 419, Nr 72, poz. 1933, Nr 72, poz. 1934) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Choszczno, działającą przez Pana Roberta Adamczyka, Burmistrza Choszczna, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4963 – Poz. 814,815 

 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Choszczno 

BURMISTRZ: 

Robert Adamczyk 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
814 

 

815 

815 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 17 kwietnia 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Czaplinek w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 832; z 2008 r. Nr 36, poz. 759; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 420) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Czaplinek, działającą przez Panią Barbarę Michalczik, Burmistrza Czaplinka, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4964 – Poz. 815,816 

 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 5.500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Czaplinek 

BURMISTRZ: 

Barbara Michalczik 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
815 

 

816 

816 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Dębno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 833; z 2008 r. Nr 36, poz. 760; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 421, Nr 72, poz. 1935) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Dębno, działającą przez Pana Piotra Downara, Burmistrza Dębna, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 175, poz. 1457, 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 157, poz. 1241), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojen-

nych (Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4965 – Poz. 816,817 

 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Dębno 

BURMISTRZ: 

Piotr Downar 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
 
816 

 

817 

817 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 21 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Drawno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 72, poz. 1930) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Drawno, działającą przez Pana Ireneusza Rzeźniewskiego, Burmistrza Drawna, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych)”. 

§ 2. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 3. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 4. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 5. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Drawno 

BURMISTRZ: 

Ireneusz Rzeźniewski 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
817 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4966 – Poz. 818 

 

818 

818 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zwartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, 

a Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów 

i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 834, Nr 96, poz. 1691; z 2008 r. Nr 36, poz. 761, 

Nr 79, poz. 1735; z 2009 r. Nr 10, poz. 422, Nr 72, poz. 1936) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Drawsko Pomorskie, działającą przez Pana Zbigniewa Ptaka, Burmistrza Drawska Pomorskiego, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Drawsko Pomorskie 

BURMISTRZ: 

Zbigniew Ptak 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
818 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4967 – Poz. 819 

 

819 

819 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Gryfino w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 836; z 2008 r. Nr 36, poz. 763; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 424) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Gryfino, działającą przez Pana Henryka Piłata, Burmistrza Gryfina, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Gryfino 

BURMISTRZ: 

Henryk Piłat 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
819 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4968 – Poz. 820 

 

820 

820 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Kamień Pomorski w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 837; z 2008 r. Nr 36, poz. 764; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 425) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Kamień Pomorski, działającą przez Pana Bronisława Karpińskiego, Burmistrza Kamienia Pomorskie-

go, zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa ty-

siące złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Kamień Pomorski 

BURMISTRZ: 

Bronisław Grzegorz Karpiński 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
820 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4969 – Poz. 821 

 

821 

821 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Kołobrzeg w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 838; z 2008 r. Nr 36, poz. 765, Nr 72, poz. 1584; 

z 2009 r. Nr 10, poz. 426, Nr 72, poz. 1937) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Miasto Kołobrzeg, działającą przez Pana Janusza Gromka, Prezydenta Kołobrzegu, zwaną dalej 

„Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć ty-

sięcy złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Miasto Kołobrzeg 

w.z. PREZYDENTA MIASTA: 

Mirosław Tessikowski 

ZASTĘPCA PREZYDENTA 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
821 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4970 – Poz. 822 

 

822 

822 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Koszalin w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 839; z 2008 r. Nr 36, poz. 766; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 427) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Miasto Koszalin, działającą przez Pana Mirosława Mikietyńskiego, Prezydenta Koszalina, zwaną 

dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 175, poz. 1457, 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 157, poz. 1241), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojen-

nych (Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 16.600 zł (słownie: szesnaście tysięcy 

sześćset złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Miasto Koszalin 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

ZASTĘPCA PREZYDENTA: 

Andrzej Jakubowski 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
822 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4971 – Poz. 823 

 

823 

823 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Łobez w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 840; z 2008 r. Nr 36, poz. 767; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 428) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Łobez, działającą przez Pana Ryszarda Solę, Burmistrza Łobza, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 175, poz. 1457, 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 157, poz. 1241), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojen-

nych (Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Łobez 

BURMISTRZ: 

Ryszard Sola 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
823 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4972 – Poz. 824 

 

824 

824 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Mieszkowice w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 841; z 2008 r. Nr 36, poz. 768, Nr 79, poz. 1736; 

z 2009 r. Nr 10, poz. 429, Nr 72, poz. 1941) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Mieszkowice, działającą przez Pana Piotra Szymkiewicza, Burmistrza Mieszkowic, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć 

tysięcy złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Mieszkowice 

BURMISTRZ: 

Piotr Szymkiewicz 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
824 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4973 – Poz. 825 

 

825 

825 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Myślibórz w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 842; z 2008 r. Nr 36, poz. 769; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 430, Nr 72, poz. 1938) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Myślibórz, działającą przez Pana Leszka Wieruckiego, Burmistrza Myśliborza, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 175, poz. 1457, 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 157, poz. 1241), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojen-

nych (Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 12.500 zł (słownie: dwanaście tysięcy 

pięćset złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Myślibórz 

z. up. BURMISTRZA: 

Henryk Jabłoński 

Zastępca Burmistrza 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
825 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4974 – Poz. 826 

 

826 

826 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Połczyn Zdrój w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 843; z 2008 r. Nr 36, poz. 770; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 431) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Połczyn Zdrój, działającą przez Panią Barbarę Nowak, Burmistrza Połczyna Zdroju, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Połczyn Zdrój 

BURMISTRZ: 

Barbara Nowak 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
826 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4975 – Poz. 827 

 

827 

827 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Resko w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 844; z 2008 r. Nr 36, poz. 771; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 432) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Resko, działającą przez Pana Arkadiusza Czerwińskiego, Burmistrza Reska, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Resko 

BURMISTRZ: 

Arkadiusz Czerwiński 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
827 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4976 – Poz. 828 

 

828 

828 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Miejską Sławno w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 845, Nr 96, poz. 1693; z 2008 r. Nr 36, poz. 772, 

Nr 72, poz. 1585; z 2009 r. Nr 10, poz. 433) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Miejską Sławno, działającą przez Pana Krzysztofa Marka Frankensteina, Burmistrza Sławna, zwaną 

dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 5.300 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Miejska Sławno 

BURMISTRZ: 

Krzysztof Marek Frankenstein 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
828 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4977 – Poz. 829 

 

829 

829 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Stargard Szczeciński w sprawie powierzenia zadań 

dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących 

powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 846, Nr 96, poz. 1694; z 2008 r. Nr 36, poz. 773, 

Nr 93, poz. 1985; z 2009 r. Nr 10, poz. 434, Nr 72, 1939) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Miasto Stargard Szczeciński, działającą przez Pana Sławomira Pajora, Prezydenta Stargardu Szcze-

cińskiego, zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Miasto Stargard Szczeciński 

PREZYDENT MIASTA: 

Sławomir Pajor 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
829 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4978 – Poz. 830 

 

830 

830 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 847; z 2008 r. Nr 36, poz. 774; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 435) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Miasto Szczecin, działającą przez Pana Piotra Krzystka, Prezydenta Szczecina, zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Miasto Szczecin 

PREZYDENT MIASTA: 

Piotr Krzystek 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
830 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4979 – Poz. 831 

 

831 

831 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Szczecinek w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 848, Nr 96, poz. 1695; z 2008 r. Nr 36, poz. 775, 

Nr 72, poz. 1586; z 2009 r. Nr 10, poz. 436) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Miasto Szczecinek, działającą przez Pana Jerzego Hardie-Douglasa, Burmistrza Szczecinka, zwaną 

dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Miasto Szczecinek 

BURMISTRZ: 

Jerzy Hardie-Douglas 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
831 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4980 – Poz. 832 

 

832 

832 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Trzcińsko Zdrój w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 849; z 2008 r. Nr 36, poz. 776; z 2009 r. Nr 10, 

poz. 437) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Trzcińsko Zdrój, działającą przez Pana Zbigniewa Kitlasa, Burmistrza Trzcińska Zdroju, zwaną dalej 

„Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Trzcińsko Zdrój 

BURMISTRZ: 

Zbigniew Kitlas 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
832 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4981 – Poz. 833 

 

833 

833 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Tychowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 850; z 2008 r. Nr 36, poz. 777, Nr 72, poz. 1587; 

z 2009 r. Nr 10, poz. 438) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Tychowo, działającą przez Panią Elżbietę Wasiak, Burmistrza Tychowa, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 2.200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Tychowo 

BURMISTRZ: 

Elżbieta Wasiak 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
833 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4982 – Poz. 834 

 

834 

834 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, 

a Gminą Miejską Wałcz w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów 

i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 851, Nr 96, poz. 1696; z 2008 r. Nr 36, poz. 778, 

Nr 72, poz. 1588; z 2009 r. Nr 10, poz. 439, Nr 72, poz. 1940, Nr 81, poz. 2158) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Miejską Wałcz, działającą przez Pana Zdzisława Tuderka, Burmistrza Wałcza, zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 15.500 zł (słownie: piętnaście tysięcy 

pięćset złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Miejska Wałcz 

BURMISTRZ: 

Zdzisław Tuderek 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
834 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4983 – Poz. 835 

 

835 

835 

ANEKS NR 2/2010 

 z dnia 22 kwietnia 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 847, z 2008 r. Nr 36, poz. 774, z 2009 r. Nr 10, 

poz. 435) 

zawarty w dniu 22 kwietnia 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Miasto Szczecin, działającą przez Pana Piotra Krzystka, Prezydenta Szczecina, zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym  

zakresie: 

§ 1. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 

złotych)”. 

§ 2. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-

pomorskiego. 

§ 5. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Miasto Szczecin 

PREZYDENT MIASTA: 

Piotr Krzystek 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
835 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4984 – Poz. 836 

 

836 

836 

ANEKS NR 1/2010 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Złocieniec w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 853, Nr 96, poz. 1697; z 2008 r. Nr 36, poz. 780; 

z 2009 r. Nr 10, poz. 441) 

zawarty w dniu 10 lutego 2010 r. w Szczecinie, pomiędzy 

Panem Marcinem Zydorowiczem - Wojewodą Zachodniopomorskim, 

zwanym dalej „Wojewodą” a 

Gminą Złocieniec, działającą przez Pana Waldemara Włodarczyka, Burmistrza Złocieńca, 

zwaną dalej „Gminą”, 

na mocy którego Strony zgodnie postanawiają zmienić wyżej opisane Porozumienie w następującym zakresie: 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 8 ust. 2 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 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), a także art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1041)”. 

§ 2. Zmienić § 3 Porozumienia w ten sposób, że ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „W 2010 r. 

Wojewoda przekaże Gminie na zadania określone w § 1 kwotę 5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście 

złotych)”. 

§ 3. W pozostałej części Porozumienie pozostaje bez zmian. 

§ 4. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 01 stycznia 2010 r. 

§ 5. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 6. Aneks niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 

– trzy egzemplarze dla Wojewody, 

– jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

Gmina Złocieniec 

BURMISTRZ: 

Waldemar Włodarczyk 

Wojewoda Zachodniopomorski 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

 
836 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 – 4985 – Poz. 837 

 

837 

837 

INFORMACJA NR 1 

 STAROSTY SZCZECINECKIEGO 

 z dnia 10 maja 2010 r. 

o przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji 

budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Dalęcino, Gałowo, Marcelin, Gwda Wielka, Gwda 

Mała, Spore, Dalęcinko, Brzeźno, Kusowo, Trzebiechowo, Kwakowo, Krągłe, Wierzchowo, 

Grąbczyn, Stare Wierzchowo, Drężno, Nowe Gonne położonych w gminie Szczecinek, 

powiatu szczecineckiego, województwa zachodniopomorskiego. 

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) Starosta Szczecinecki informuje, że: 

W dniu 1 kwietnia 2009 r. firma Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne spółka z o.o. 

z Koszalina rozpoczęła prace geodezyjne i kartograficzne w granicach obrębów ewidencyjnych Dalęcino, 

Gałowo, Marcelin, Gwda Wielka, Gwda Mała, Spore, Dalęcinko, Brzeźno, Kusowo, Trzebiechowo, Kwa-

kowo, Krągłe, Wierzchowo, Grąbczyn, Stare Wierzchowo, Drężno, Nowe Gonne gminy Szczecinek, po-

wiatu szczecineckiego w celu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji 

budynków i lokali. 

W dniu 22 stycznia 2010 r. została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Szczecinku oraz Urzędzie Gminy w Szczecinku informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowa-

nych projektu operatu opisowo - kartograficznego z wykonanych prac. Informacja o wyłożeniu projektu 

operatu opisowo - kartograficznego została również zamieszczona w dniu 17 lutego 2010 r. w prasie 

o zasięgu krajowym (Rzeczpospolita). 

Projekt operatu opisowo - kartograficznego został wyłożony w dniach od 10 lutego 2010 r. do 28 lutego 

2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Do danych ujawnionych w projekcie operatu 

uwag nie zgłoszono. Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo - kartograficznego staje się 

operatem ewidencji budynków i lokali. 

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione 

w operacie opisowo-kartograficznym może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym 

województwa powyższych informacji zgłaszać zarzuty do tych danych. 

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji. 

Zarzuty zgłoszone po terminie traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 

 

Starosta: 

Krzysztof Lis 
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