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Przedsiębiorcy



Przedsiębiorcy

Za po�rednictwem 
Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim

przedsiębiorcy dokonali 1276 wpis�w
 
 



Przedsiębiorcy

- 74 osoby założyło firmę, 
- 227 os�b dokonało zmian we wpisie, 
- 472 zawiesiło działalno�� , 
- 434 wznowiło prowadzenie działalno�ci 
- 69 os�b zako�czyło i wykre�liło z ewidencji
prowadzenie działalno�ci
 





Planowanie przestrzenne



Planowanie przestrzenne

40,6 % powierzchni gminy, objętych
jest planem zagospodarowania

przestrzennego
Ostatnia ocena aktualno�ci plan�w

miejscowych oraz studium dokonana
była we wrze�niu 2019 r. 



Planowanie przestrzenne

3 wydane decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 
W poprzednim roku wydano 

29 decyzji o warunkach zabudowy



Planowanie przestrzenne

- 60 dni to przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy
i decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
- 10 % decyzji wydanych przez w�jta zostało zaskarżonych do samorządowego
kolegium odwoławczego, kt�re uchyliło 30% z  zaskarżonych decyzji
 
- 120 sztuk to liczba wydanych wypis�w iwyrys�w z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
 
- 158 sztuk to liczba za�wiadcze� związanych z obrotem nieruchomo�ciami



Opłata adiacencka ustalona i naliczona w 2019 r.

- liczba prowadzonych postępowa�: 13
- liczba wydanych decyzji: 12
- liczba decyzji ustalających opłatę: 10
- decyzje umarzające: 1
 
Suma kwot opłat adiacenckich: 94 335,00  zł
 





Program opieki nad zabytkami



Program opieki nad zabytkami

Gminny Program Opieki nad Zabytkami służy ochronie i wykorzystaniu lokalnych
zasob�w dziedzictwa kulturowego w r�żnych dziedzinach życia społecznego. 
 
Wyznaczono dwa priorytety:
 
- ochrona i �wiadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, jako element
rozwoju gospodarczo-społecznego gminy Ustronie Morskie, 
 
- promocja dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca budowaniu tożsamo�ci
kulturowej mieszka�c�w gminy Ustronie Morskie





Gospodarka nieruchomo�ciami



Gospodarka nieruchomo�ciami

17 przetarg�w na zbycie
nieruchomo�ci

 
Sprzedaż 1,5917 ha grunt�w



Nabycie mienia komunalnego w 2019 roku

Gmina Ustronie Morskie 
na mienie komunalne nabyła

 0,5482 ha



Dzierżawy i opłaty

1. Dzierżawa mienia gminnego
Grunty z przeznaczeniem:
- ogr�dki przydomowe: 0,1126 ha,
- działalno�� gospodarcza: 0,9725 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,3444 ha
- grunty rolne: 7,6791 ha
 
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w 2019 r.
W użytkowaniu wieczystym pozostawały grunty o pow. 56,6158 ha



Opłata przekształceniowa za 2019 rok

Zastąpiła dotychczasową opłatę za użytkowanie wieczyste. 
 
Do tej pory za użytkowanie wieczyste wnoszone były opłaty z g�ry za dany rok 
do 31 marca każdego roku. 
 
Będzie wnoszona co roku przez okres 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 r.
Wyjątkiem jest opłata za 2019 r., kt�rą należy zapłaci� do 29 lutego 2020r. 
 
Wnosi wła�ciciel lub wsp�łwła�ciciel nieruchomo�ci na rzecz jednostki samorządu
terytorialnego. 
 
W 2019 r. wydano łącznie 65 za�wiadcze�





Gmina Ustronie Morskie



Gmina Ustronie Morskie posiada

- udział rzeczowy w sp�łce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. 
w Kołobrzegu o warto�ci : 6 730 000 złotych.
Na warto�� tą składa się własno�� nieruchomo�ci, budynk�w i urządze�
stanowiących mienie wodno-kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowemu odbieraniu �ciek�w położonych w Ustroniu Morskim,
Sianożętach, Rusowie, Bagiczu i Kukini o powierzchni og�lnej 2,9538 ha,
 
- udziały wniesione aportem do Sp�łki „Gminna Energia Ustronie Morskie” Sp. z o.o.  
poprzez przeniesienie na rzecz tej Sp�łki prawa własno�ci nieruchomo�ci
zabudowanej o warto�ci rynkowej 6 512 900 złotych.





Ochrona przyrody



Ochrona przyrody

66 wniosk�w o wydanie decyzji administracyjnej w zakresie wydania zezwolenia
na wycinkę drzew i krzew�w, w tym:
- wydano 45 decyzji,
- 21 wniosk�w pozostawiono bez rozpatrzenia na skutek nieuzupełnienia brak�w
formalnych w wyznaczonym terminie
 
47 zgłosze� o zamiarze wycinki drzew
 
31 wniosk�w o wydanie decyzji administracyjnej  w zakresie wydania  zezwolenia
na wycinkę drzew i krzew�w z teren�w gminnych



Program "Czyste powietrze"

Porozumienie w sprawie wsp�łpracy z Wojew�dzkim Funduszem Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
 
W ramach tego działania mieszka�cy bezpo�rednio w urzędzie mogą załatwia�
sprawy związane z pozyskaniem dofinansowania na termomodernizacje swoich
budynk�w bąd� wymianę �r�dła ciepła.   
 
Koszt wsparcia wynosi od 7 do 53 tysięcy złotych i może by� wykorzystany przy
remoncie domu ale także przy budowie nowych inwestycji. 
 
Zachęcamy Pa�stwa do skorzystania z tej oferty.





Zatrudnienie

Wska�nik zatrudnienia na początku 2019 roku wynosił: 43,25 etat�w, 45 os�b
 
Wska�nik zatrudnienia na dzie� 31.12.2019 r. wynosił : 39,75 etat�w, 41 os�b
 
Liczba os�b zatrudnionych na dzie� 31.12.2019 r. wynosiła 41 os�b w tym:
- kobiety – 31
- mężczy�ni – 10;



Zatrudnienie
Wykształcenie pracownik�w
- wyższe - 30 osoby w tym 24 kobiety i 6 mężczyzn,
- �rednie – 5 os�b w tym 5 kobiet,
- zawodowym – 6 os�b w tym 2 kobiety i 4 mężczyzn.
 
�rednie wynagrodzenie brutto na dzie� 31.12.2019 r. wynosiło :
- z kadrą zarządzającą: 
189 762,50 zł: 41 os�b = 4 628,35 zł/osobę
- bez kadry zarządzającej: 
162 114,50: 38 osoby = 4 266,17 zł/osobę



Statystyka

Urząd Gminy przeprowadził łącznie 
we wszystkich kom�rkach

organizacyjnych 5227 postępowa�
administracyjnych, kt�re zako�czone

zostały wydaną decyzją
administracyjną



Statystyka

Do Urzędu Gminy wpłynęło 
12 599 pism, poda� i wniosk�w, 

w tym 1731 deklaracji o wysoko�ci
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi



Realizacja uchwał Rady Gminy

Rada Gminy Ustronie Morskie obradowała na 13 sesjach, 
na kt�rych podjęła og�łem 102 uchwały.
 
Wszystkie podjęte przez Radę Gminy uchwały zostały przekazane 
do organ�w nadzoru tj. Wojewody Zachodniopomorskiego, a w zakresie spraw
budżetu gminy - do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zesp�ł
Zamiejscowy w Koszalinie. 
 
W roku 2019 organy nadzoru nie uchyliły żadnej z przekazanych uchwał.  



Realizacja uchwał Rady Gminy

W�jt wydała 147 zarządze�, zamieszczane one są na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. 
 
Ponadto W�jt brała udział w naradach, konferencjach i zgromadzeniach,
prowadziła spotkania w sprawie przygotowa� i realizacji przedsięwzię� w gminie.
 
Uczestniczyła w zebraniach wiejskich oraz r�żnych �rodowisk gminnych,
organizowanych we wszystkich sołectwach. 
 
W�jt na bieżąco spotykała się  z mieszka�cami Gminy.



Dziękuję za uwagę


