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§ 11. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Śębna. 

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od o”ublikowania w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego. 
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UCHWAIA NR LXXXVII/540/2010  

 RADY MIEJSKIEJ W DZIWNOWIE 

 z dnia 18 ”audziernika 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śziwnów, 
czę`ć obrębu Międzywodzie dziaJki nr 874ł1÷874ł4, 757ł3÷757ł6, 757ł8, 757ł12÷757ł13 

oraz 757ł16÷757ł19. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

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

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

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

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996), Rada Miejska w Dziwnowie uchwala, 

co nastę”uje: 

ŚZIAI I 

Ustalenia ogólne 

RozdziaJ 1 

Zakres regulacji 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXVI/146/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 kwietnia 

2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Śziwnów ”rzyjętego uchwaJą Nr XII/117/99 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 26 pau-
dziernika 1999 r., zmienionego uchwaJami Nr XXXI/339/2005 i Nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej 

w Dziwnowie z dnia 30 listopada 2005 r., uchwaJą Nr XIII/78/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 

28 sierpnia 2007 r. oraz uchwaJą Nr LXXIII/408/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 listopada 

2009 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci obrębu Międzywodzie 
dziaJki nr: 874łń÷874ł4, 757ł3÷757ł6, 757ł8, 757łń2÷757łń3 oraz 757łń6÷757łń9, zwany dalej 
planem. 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni ńńŃ,99 ha, którego granice przedstawiono na rysunku 

planu w skali ń:ńŃŃŃ, stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy. 
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3. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania obszaru na cele zabudowy mieszkaniowej, 

usJugowej i rekreacyjnej z zachowaniem zes”oJów ro`linnych ”odlegających ochronie ”rawnej wraz z to-

warzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej. 

4. Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Śziwnów z oznaczeniem granic obszaru objętego ”lanem miejscowym; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury 

technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z prze-

pisami o finansach publicznych. 

§ 2. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu: 

1) w rozdziale 2 niniejszej uchwaJy, sformuJowano ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia i zasad zagospo-

darowania terenu, obowiązujące na caJym obszarze objętym planem; 

2) obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne - tereny okre`lone liniami rozgranicza-

jącymi, o równych funkcjach lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) dla terenów elementarnych sformuJowano szczegóJowe ustalenia obowiązujące w granicach wyzna-

czonych linią rozgraniczającą danego terenu; 
4) kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000 oraz w tek`cie ”lanu identyfika-

torem cyfrowo-literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza gJówną 
funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną dróg; 

5) dla caJego obszary objętego ”lanem, w rozdziale 3 niniejszej uchwaJy, ustalone zostaJy zasady obsJugi 
w zakresie infrastruktury technicznej; 

6) w rozdziale 4 niniejszej uchwaJy okre`lono zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczegoŁ 
RozdziaJ 2 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte w tek`cie obejmują: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem - MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej z usJugami wbudowanymi lub wolnostojącymi, zabudowa pensjona-

towa w tym usJugi gastronomiczne oznaczone symbolem - MN.U.UT; 

3) tereny usJug turystycznych - zabudowa pensjonatowa i zabudowy mieszkaniowej rekreacji indywidu-

alnej z dopuszczeniem funkcji usJugowych towarzyszących wolnostojących i wbudowanych oznaczo-

ne symbolem - UT; 

4) tereny usJug ogólnomiejskich z zabudową mieszkaniową oznaczone symbolem - U.MN; 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usJug turystycznych towarzyszą-
cych wbudowanych lub wolnostojących oznaczone symbolem - MN.UT; 

6) tereny zabudowy usJug s”ortu i rekreacji oznaczone symbolem - US; 

7) tereny zieleni solniskowej chronionej - solniska nadmorskie - naturalne zbiorowiska nadmorskie ozna-

czone symbolem - ZN; 

8) tereny le`ne - oznaczone symbolem - ZL; 

9) tereny zieleni izolacyjnej - oznaczone symbolem - ZI; 

10) kanaJy wodne o funkcji komunikacyjnej, umowliwiającej dostę” do akwenu morskich wód wewnętrz-
nych dla celów rekreacji nawodnej oznaczone symbolem - WS; 

11) drogi wewnętrzne - gJówne oznaczone symbolem - 1 KDW; 

12) drogi wewnętrzne - drugorzędne oznaczone symbolem - 2 KDW; 

13) ciąg ”ieszo-jezdny oznaczony symbolem - KPJ; 

14) tereny stacji transformatorowych 15/0,4 kV i towarzyszącej infrastruktury technicznej - przepom-

”ownia `cieków oznaczone symbolem - E; 

15) tereny obsJugi drogi, ”arking samochodów osobowych oznaczone symbolem - KS. 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy 
obowiązujące dla caJego obszaru ”lanu: 

1) na caJym obszarze ”lanu obowiązuje rzędna ń,5 m nŁ”ŁmŁ dla obiektów kubaturowych i infrastruktury; 
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2) na caJym obszarze objętym niniejszym planem w”rowadza się zakaz lokalizowania obiektów o charak-

terze tymczasowym, kontenerowym, w tym garawy i ”awilonów blaszanych - nie dotyczy obiektów 
tymczasowych lokalizowanych na czas budowy; 

3) ustala się obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy dotyczące lokalizowania frontowych `cian 
budynków, z wyJączeniem kondygnacji podziemnych, balkonów, galerii, wykuszów, schodów ze-

wnętrznych - w tym zadaszonych, pod warunkiem, we ”rzekroczenie nie będzie większe niw ń,3 m; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej w granicach dziaJek lub terenów, dla których nie ustalono nie-

”rzekraczalnej linii zabudowy nalewy lokalizować w oparciu o obowiązujące ”rze”isy ”rawa; 
5) rozwiązania komunikacyjne, w szczególno`ci ciągi komunikacji dróg wewnętrznych i ciągu ”ieszo-

jezdnego nalewy dostosować do warunków ”oruszenia się osób nie”eJnos”rawnych; 
6) ustala się zasadę budowy dróg wewnętrznych oraz ciągu ”ieszo-jezdnego z drobnowymiarowych mate-

riaJów rozbieralnych; 

7) realizacja zabudowy na dziaJce ”rzed jej ”odziaJem zgodnym z planem, wymaga uwzględnienia ”rojek-

towanego na rysunku ”lanu ”odziaJu jako docelowego do lokalizowania nowej zabudowy w takich od-

legJo`ciach od ”rojektowanych granic dziaJek, jak w ”rzy”adku obowiązujących i istniejących ”odziaJów; 
8) w granicach ”oszczególnych terenów elementarnych do”uszcza się scalanie dziaJek o pow. do 2000 m2, 

a ”owywej ”odziaJ wtórny mowe nastą”ić w granicach dziaJek o ”owŁ ”owywej 3ŃŃŃ m2; 

9) ustaloną w ”rze”isach szczegóJowych wysoko`ć zabudowy nalewy ”rzyjmować od ”oziomu terenu 

”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynkuŁ 
10) ”oJudniowa czę`ć terenów objętych ”lanem lewy w obrębie ”asa technicznegoŁ Przy zachowaniu 

”rze”isów odrębnych do”uszcza się wykorzystanie ”asa technicznego do innych celów niw ochrona 
brzegu, a w szczególno`ci do budowy kanaJu wodnego o funkcji komunikacyjnej, umowliwiającej do-

stę” do akwenu morskich wód wewnętrznych dla celów rekreacji nawodnejŁ Wykonanie kanaJu wod-

nego wraz z trwaJym zabezpieczeniem skarp powinno być ”o”rzedzone s”eJnieniem wymagaL wyni-

kających z ”rze”isów odrębnychŁ 
RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej 

§ 4. 1. Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej: 

1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej zasilanej z ujęć gminnych, 

w zalewno`ci od wydajno`ci gminnych ujęć wodnych i mowliwo`ci technicznych ”rzesyJu ”rzez gmin-

ną sieć wodociągową. W przypadku braku mowliwo`ci zao”atrzenia w wodę z sieci gminnej, dopusz-

cza się mowliwo`ć indywidualnego zao”atrzenia w wodę na zasadach zwykJego korzystania z wódŁ 
Ponadto ustala się: 
a) wewnętrzną sieć wodociągową wraz z urządzeniami - za”rojektować dla caJego obszaru ”lanu, 
b) parametry projektowanej sieci - Ø 9Ń ÷ ń5Ń mm, 

c) uwzględnienie nowych studni ”ublicznych, zgodnie z aktualnymi przepisami - poprzedzone rozpo-

znaniem hydrogeologicznym - dla potrzeb zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych, 

d) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na ko-

munalnej sieci wodociągowej lub z naturalnych zbiorników wodnych i kanaJówŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków do ”rojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tJocznej, ze zrzutem 

`cieków na oczyszczalnię `cieków w Międzywodziu, ”o”rzez istniejący kolektor `ciekowy Ø 3ŃŃ - 
450 mm w drodze DW - 102 - poza terenem planu, w zalewno`ci od ”rze”ustowo`ci oczyszczalni 
i technicznych mowliwo`ci ”rzesyJu `cieków ”o”rzez istniejące kolektory. W przypadku braku mowli-
wo`ci od”rowadzenia `cieków do gminnej oczyszczalni, do”uszcza się indywidualne mowliwo`ci roz-

wiązania w zakresie gos”odarki `ciekowejŁ Ponadto ustala się: 
a) wewnętrzną sieć kanalizacyjną wraz z urządzeniami - za”rojektować dla caJego obszaru ”lanu, 
b) parametry projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - Ø ń6Ń ÷ 3ŃŃ mm, 

c) do czasu realizacji systemu kanalizacji do”uszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezod-

”Jywowych, 
d) realizacja zbiorników bezod”Jywowych ”owinna być ”o”rzedzona s”eJnieniem wymagaL wynika-

jących z ”rze”isów odrębnych, 
e) po zrealizowaniu i uruchomieniu systemu kanalizacji sanitarnej, nalewy zlikwidować istniejące 

zbiorniki bezod”Jywowe na `cieki, 
f) na terenach o rzędnej terenu uniemowliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowa-

dzenia `cieków sanitarnych do”uszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązaL ”rze”ompowni 

`cieków wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąŁ 
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3) Od”rowadzenie wód o”adowych do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej zao”atrzonej w urządzenia 
”odczyszczające, ”onadto ustala się: 
a) wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami - za”rojektowa dla caJego obszaru 

planu, 

b) parametry projektowanej sieci kanalizacji deszczowej - Ø ńŃŃ ÷ 3ŃŃ mm, 

c) do czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej miejscowo`ci oraz dla terenów, gdzie rzędna 
terenu nie pozwala na grawitacyjne od”rowadzanie wód o”adowych do kanalizacji deszczowej, 
do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych do gruntu lub ich wykorzystanie gos”odarcze, 
po uprzednim podczyszczeniu. 

4) Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów - ustala się wstę”ne segregowanie i gromadzenie od”adów 

w pojemnikach, a nastę”nie wywowenie na skJadowisko od”adów ”rzez s”ecjalistyczną firmęŁ 
5) Istniejące na obszarze ”lanu systemy melioracji szczegóJowej w przypadku kolizji z ”rojektowaną za-

budową lub infrastrukturą nalewy ”rzebudować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

szczególnymi. 

6) Elektroenergetyka: 

a) zasilanie obiektów na obszarze o”racowania z planowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, 

b) odcinki istniejących linii na”owietrznych `redniego na”ięcia kolidujące z planowanym zagospoda-

rowaniem terenu - do przebudowy, 

c) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia, 
d) do”uszcza się z skablowanie istniejącej na”owietrznej linii energetycznej ń5 kV, 

e) realizacja ”rzyJączy do sieci mowliwa będzie ”o zniwelowaniu terenu do rzędnych docelowych na 
trasie przebiegu sieci elektroenergetycznych. 

7) Zaopatrzenie w gaz: 

a) docelowo zasilanie odbiorców gazem przewodowym `redniego ci`nienia, ”o do”rowadzeniu gazu 
do miejscowo`ci, 

b) zasilanie poprzez rozdzielczą sieć `rednio”ręwną - Ø 25 ÷ ń8Ń mm, 

c) ”rzyJączanie odbiorców za ”o`rednictwem węzJów redukcyjnych z ci`nieniem uwytkowym, 

d) ustala się strefę kontrolowaną w ”asie nad gazociągami - związaną z dostę”em do gazociągów 
dla sJuwb eks”loatacyjnych w oparciu o ”rze”isy szczególne, 

e) do”uszcza się, ”rzy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów odrębnych, stoso-

wanie gazu bezprzewodowego. 

8) Zaopatrzenie w cie”Jo - rozproszony system ogrzewania z zastosowaniem uródeJ cie”Ja zasilanych 
ekologicznymi no`nikami energii - ”aliwa ”Jynne, gazowe, energia elektryczna, inne, nie ”owodujące 
przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. 

9) Telekomunikacja: 

a) obsJuga telekomunikacyjna ”rzez istniejącą centralę telefoniczną w Dziwnowie, 

b) sieć abonencką wykonać jako sieć kablową, 
c) do”uszcza się budowę, utrzymanie oraz wykonywanie obiektów Jączno`ci ”ublicznejŁ 

2Ł Sieci infrastruktury technicznej nalewy lokalizować w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią 
oraz ”rzy wykorzystaniu ciągu pieszo-jezdnego. 

3Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę istniejącej infrastruktury technicznej dla ”otrzeb realizacji ustaleL ”lanuŁ 

RozdziaJ 4 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska 

§ 5. ńŁ Ochrona `rodowiska ”rzyrodniczego, zgodnie z ustaleniami ”lanu, nalewy realizować ”o”rzez: 

1) siedliska chronione oznaczone na rysunku planu symbolem źN: sJone Jąki, brzezina bagienna, torfowi-

sko ”rzej`ciowe do zachowania w stanie naturalnym, z zakazem niwelacji terenu, wykonywania od-

wodnieL, lokalizowania zabudowy, urządzania zieleniŁ Na Jąkach sJonych do”uszcza się ekstensywne 
uwytkowanie ”astwiskowe lub Jąkarskie; 

2) na obszarze subatlantyckiego boru sosnowego `wiewego i wilgotnego, oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZL przy zmianie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenów wycinkę drzewostanów 
nalewy ograniczyć do niezbędnego minimumŁ Lokalnie wystę”ujące ro`liny ”odlegające czę`ciowej 
ochronie: kruszyna pospolita, turzyca piaskowa, paprotka zwyczajna, bielistka sina, rokiet pospolity, 

nibybrodawkowiec czysty, ”rzy ich usunięciu w”rowadza się kom”ensację ”rzyrodniczą niezbędną dla 
wJa`ciwego funkcjonowania obszaruŁ 
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3) w obrębie siedlisk ro`linnych nalewy zachować dotychczasowy rewim stosunków wodnychŁ Przy ”racach 

ziemnych nalewy zachować ”rze”Jyw wód i ich ”odsiąkanie ”o”rzez systemy ”rze”ustów i drenów; 
4) ”rzy urządzaniu terenów zieleni zachować skJad rodzimej dendroflory jak: sosna zwyczajna, brzoza 

brodawkowata omszona i dąb szy”uJkowyŁ źakaz w”rowadzania inwazyjnych gatunków ro`lin, 
a w szczególno`ci: rówy ”omarszczonej, czeremchy amerykaLskiej, `widwo`liwy, dębu czerwonego, 
robini grochodrzewówŁ Przy nasadzaniu zieleni stosować w ”odszyciu: jaJowiec ”os”olity, kruszynę 
zwyczajną, jarzębinę ”os”olitą, a z zieleni niskiej: wrzos zwyczajny, trawy `miaJka ”ogiętego, mietlicy 

pospolitej, kostrzewy czerwonej, kostrzewy owczej, szczotlichy siwej; 

5) na terenie o symbolu 32 źN nalewy w”rowadzić czynną ochronę `rodowiska ”olegającą na: budowie 
`ciewek ekologicznych, ”rzywróceniu ekstensywnego wy”asu zwierząt lub w ostateczno`ci utrzymać 
koszenie trzciny z wyJączeniem miesięcy od marca do listopada. Zakaz koszenia i wy”asu zwierząt 
obowiązuje w ”asie brzegowym źalewu KamieLskiego - ”as techniczny morskich wód wewnętrznych; 

6) dla utrzymania szaty ro`linnej ty”owej dla krajobrazu nadmorskiego i równorodno`ci biocenotycznej 
w”rowadza się zakaz niwelacji terenu w granicach kom”leksów le`nych z wyjątkiem: 

a) wJa`ciwego urządzenia ciągów komunikacyjnych z zachowaniem ”rze”ustów w obniweniach te-

renowych, 

b) terenów bez”o`rednio ”rzeznaczonych ”od zabudowę kubaturową, wynikającą z wymogów ”rzeciw-

”owodziowychŁ Ustala się rzędna minimalną ”osadowienia budynków ń,5 m n.p.m.; 

7) dla utrzymania szaty ro`linnej ty”owej dla krajobrazu nadmorskiego w”rowadza się zakaz grodzenia 
terenów ”omiędzy ”oszczególnymi dziaJkami i terenów tylnych dziaJek ”rzylegających do ”owierzchni 
le`nych; 

8) dla caJego obszaru ”lanu ”oJowonego na terenie s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2ŃŃŃ źalew Ka-

mieLski i Dziwna (kod: PLB 320011) oraz na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2ŃŃŃ (kod: PLH 32ŃŃń8) Uj`cie Odry i źalew SzczeciLski zabrania się ”odejmowania dziaJaL mogą-
cych w istotny s”osób ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwie-

rząt, a takwe w istotny s”osób w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostaJ wyzna-

czony obszar Natura 2000. W szczególno`ci dotyczy to ro`linno`ci sJonolubnejŁ Realizacja inwestycji 
na obszarze planu wymaga ”rze”rowadzenia strategicznej oceny oddziaJywania na `rodowisko, na 
zasadach okre`lonych w ustawie z dnia 3 ”audziernika 2ŃŃ8 r. o udostę”nianiu informacji o `rodowi-

sku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na 
`rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227; z ”óuniejszymi zmianami); 

9) czę`ć obszaru objętego ”lanem jest zagrowona ”owodzią - uwzględniając wyniesienie terenu nad ”o-

ziomem morza, ustala się rzędną ”osadowienia budynków i wszystkich urządzeL infrastruktury tech-

nicznej w tym dróg na wysoko`ci ń,5 m n.p.m.; 

10) na obszarach wydzielonych dziaJek do”uszcza się realizację oczek wodnych na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych; 

11) caJy teren ”lanu lewy w pasie ochronnym a jego ”oJudniowe ”artie w obrębie ”asa technicznego brze-

gu wewnętrznych wód morskich i jest zaliczony z mocy aktualnie obowiązującego ”rawa do obsza-

rów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
12) wszelkie obiekty na obszarze objętym planem, widoczne z obszaru morskich wód wewnętrznych 

i morza terytorialnego, nie mogą sugerować oznakowania nawigacyjnego swoją formą, kolorystyką 

i charakterystyką `wiecenia `wiateJ oraz nie mogą utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjnego, 
a urządzenia o`wietleniowe tych obiektów nie mogą ”owodować ”adania ”romieni `wietlnych bez”o-

`rednio na akwenŁ 
13) W obrębie gJównych dróg wewnętrznych ńKŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, wyznacza się ”rze”usty 

pod drogami i `ciewki wędrówki dla zwierząt - Jączące ”oszczególne obszary terenów źN i ZL. Przepu-

sty nalewy realizować zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie, po ich wydzieleniu zgodnie 

z rysunkiem planu. 

2. Ponadto w zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) budowę systemu gospodarki wodno-`ciekowej, dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminy; 

2) gos”odarkę od”adami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 

zbiórki od”adów; 
3) system zaopatrzenia w cie”Jo eliminujący ”aliwa staJe i obniwający w istotny s”osób sto”ieL zanie-

czyszczenia powietrza; 

4) ograniczenie szkodliwego w”Jywu komunikacji na `rodowisko zamieszkania, poprzez zabiegi tech-

niczne ”olegające na uspokojeniu ruchu w strefach zabudowy. 
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ŚZIAI II 

Prze”isy szczegóJowe 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 6. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 7aMN, 14 MN, 

15 MN, 22 MN, 23 MN, 29 MN i 29aMN o pow. Jącznej ń5,92 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji funkcji 

usJugowych wbudowanychŁ 
2) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone nieprzekraczalne i obowiązujące 
linie zabudowy, 

b) do”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci budynku mieszkalnego na funkcję usJugową w wielko`ci 
okre`lonej ”rze”isami prawa budowlanego, 

c) do”uszcza się realizację garawy jako dobudowanych lub odrębnych obiektów, ”rzy zachowaniu 
ustalonych w planie parametrów i wskauników, 

d) zasada usytuowania kalenicy gJównej - ”rosto”adle lub równolegle do frontu dziaJki - dla zabu-

dowy zlokalizowanych na terenach le`nych, 
e) mowliwo`ć realizacji oczek wodnych zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 4 § 5.1 pkt 10. 

3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dla wszystkich terenów elementarnych nie”rzekraczające linie zabudowy od dróg i ciągów ”ieszo-

jezdnych wynoszą 6,0 m. Ustalone linie zabudowy mierzy się od linii rozgraniczających tereny 
elementarne drógŁ 

b) wskaunik ”owierzchni zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej minimum 60% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 8,5 m do kalenicy i nie 

mowe ”rzekraczać wysoko`ci istniejących drzewostanów, 
e) druga kondygnacja w poddaszu, przy maksymalnej wysoko`ci `cianki kolankowej - 1,0 m, 

f) poziom posadowienia budynku minimum 1,5 m n.p.m., 

g) dachy gJównych bryJ budynków dwus”adowe, wielos”adowe i mansardowe o kącie nachylenia 
”oJaci gJównych w ”rzedziale od 35º do 45ºŁ 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) źasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJyŁ 
6) Wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: od strony ciągów komunikacyjnych 

zakazuje się wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 
7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: 

a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, 

b) ”odziaJ na dziaJki wg zasady okre`lonej na rysunku ”lanu, 
c) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej - 1000,0 m², 
d) maksymalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej do 5000,0 m², 
e) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej - na granicy z ”rzylegającą dziaJką 

drogową - 25,0 m; 

f) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi dróg wynosi 
70o - 90o. 

8) źasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenów z dróg wewnętrznych ń KDW i 2KDW, 

b) miejsca ”arkingowe na ”otrzeby wJasne nalewy zabez”ieczyć w granicach wJasnej dziaJki, w ilo`ci 
minimum 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny, do”uszcza się wykonanie zatok ”arkingowych na wJa-

snym terenie, 

c) dla usJug wbudowanych ustala się 2 miejsca ”arkingowe na kawde 3Ń m2 ”owierzchni s”rzedawyŁ 
9) źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) z istniejących i projektowanych sieci z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i dostosowania do potrzeb 

realizacji ustaleL ”lanu, 
b) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJyŁ 

10) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 
a) dotychczasowy s”osób uwytkowania terenów, 
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b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzy-

stania zgodnego z ustaleniami ”lanu oraz ”rzeniesienie, ”rzebudowę lub likwidację sieci infra-

struktury technicznej i uzbrojenie terenu. 

11) Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z usta-

leniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 20% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN.U.UT, 1aMN.U.UT i 2MN.U.UT o pow. 

6,56 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa z usJugami wbudowanymi lub wolnostojącymi, zabu-

dowa pensjonatowa w tym usJugi gastronomiczne, hotele. 

2) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) zabudowa wolnostojąca, 
b) do”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci budynku na funkcje usJugowe, w tym usJugi gastronomiczne 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

c) do”uszcza się realizację garawy jako obiektów dobudowanych lub jako odrębne obiekty, ”rzy za-

chowaniu ustalonych w planie parametrów i wskauników, 
d) do”uszcza się inne obiekty kubaturowe i maJej architektury sJuwące ”otrzebom rekreacji i usJug 

ogólnodostę”nych, 
3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 2Ń,0 m od skrajnej linii jezdni drogi DW 102 - poza 

granicami planu i 10,0 m od linii regulujących obowiązkowe linie zabudowy od dróg wewnętrz-
nych 1 KDW i nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6,0 m od dróg 2KŚW, 

b) wskaunik ”owierzchni zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - ”owywej 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - maksymalnie do 12,0 m do kalenicy i nie mowe ”rzekraczać wysoko`ci 

istniejących drzewostanów, 
e) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej ń,0 m, 

f) poziom posadowienia budynku minimum 1,5 m n.p.m., 

g) ”oJacie gJównych dachów wielos”adowych, dwus”adowe lub mansardowe o kącie nachylenia 
”oJaci gJównych od 35º do 45ºŁ 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) Zasady ochrony i ksztaJtowania `rodowiska ”rzyrodniczego: wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJyŁ 
6) Wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

a) do”uszcza się na terenie wJasnej dziaJki wydzielenie zatok ”arkingowych, 
b) dla obiektów usJugowych jedno miejsce parkingowe na 20 m2 ”owierzchni usJug, ń miejsce par-

kingowe na 1 ”okój mieszkalny. 

7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: 
a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych linii rozgraniczających, 
b) ”odziaJ na dziaJki wg zasady okre`lonej na rysunku ”lanu, 
c) minimalna ”owierzchnia dziaJki ńŃŃŃ m², minimalny front dziaJki 25,0 m, 

d) maksymalna ”owierzchnia dziaJki do 2ŃŃŃ-5000 m², 
e) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych dziaJek budowlanych w stosunku do osi dróg wynosi 9Ńo. 

8) źasady obsJugi komunikacyjnej: z dróg wewnętrznych ńKŚW 

a) ustala się minimum 2 miejsca parkingowe dla zabudowy mieszkaniowej, 

b) dla usJug wbudowanych lub wolnostojących 2 miejsca ”arkingowe na kawde 3Ń m2 powierzchni 

s”rzedawy, 
c) dla zabudowy pensjonatowej, hoteli minimum jedno miejsce parkingowe na 1 ”okój hotelowyŁ 

9) źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJyŁ 
10) S”osób i terminy tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 

a) dotychczasowy s”osób uwytkowania terenu, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania 

zgodnie z ustaleniami planu. 

11) Stawka ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”obieranej 
przy zbyciu nieruchomo`ci ustala się w wysoko`ci 20% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8 UT, 12 UT, 13 UT, 17 UT, 18 UT, 19 UT, 

20 UT, 21 UT o pow. 10,81 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: usJugi turystyczne - zabudowa pensjonatowa i zabudowa rekreacji indywidual-

nej z dopuszczeniem funkcji usJugowych towarzyszących wbudowanych i wolnostojącychŁ 
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2) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) zabudowa wolnostojąca, 
b) do”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci budynku na funkcje usJugowe, w tym usJugi gastronomiczne 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

c) do”uszcza się mieszkanie dla wJa`ciciela o wielko`ci do 25% ”owierzchni caJkowitej budynku, 
d) do”uszcza się realizację garawy jako obiektów dobudowanych lub jako odrębne obiekty, ”rzy za-

chowaniu ustalonych w planie parametrów i wskauników, 
e) do”uszcza się inne obiekty kubaturowe i maJej architektury sJuwące ”otrzebom rekreacji, 

3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne, 
b) wskaunik ”owierzchni zabudowy do 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - ”owywej 60% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - maksymalnie do 8,5 m do kalenicy i nie mowe ”rzekraczać wysoko`ci ist-

niejących drzewostanów, 
e) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej ń,0 m, 

f) poziom posadowienia budynku minimum 1,5 m n.p.m., 

dachy budynków gJównych wielos”adowe, dwus”adowe lub mansardowe o kącie nachylenia ”oJaci 
gJównych od 35º do 45ºŁ 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) Zasady ochrony i ksztaJtowania `rodowiska ”rzyrodniczego: wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJyŁ 
6) Wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

a) od strony ciągów komunikacyjnych zakazuje się wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych 

elementów betonowych i zakaz grodzenia wewnętrznego dziaJek i od strony zes”oJów le`nych, 
b) do”uszcza się na terenie wJasnej dziaJki wydzielenie zatok ”arkingowychŁ 

7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: 
a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych linii rozgraniczających, 
b) ”odziaJ na dziaJki wg zasady okre`lonej na rysunku ”lanu, 
c) minimalna powierzchnia dziaJki ńŃŃŃ m², minimalny front dziaJki 25,0 m, 

d) maksymalna ”owierzchnia dziaJki do 5ŃŃŃ m², 
e) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych dziaJek budowlanych w stosunku do osi dróg wynosi 9Ńo. 

8) źasady obsJugi komunikacyjnej: z dróg wewnętrznych ńKŚW, 2KŚWŁ 
a) ustala się ń miejsce ”arkingowe na jeden ”okój usJug turystycznych, 

b) ustala się dla funkcji usJugowych 2 miejsca ”arkingowe na kawde 3Ń m2 ”owierzchni s”rzedawyŁ 
9) źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJyŁ 
10) S”osób i terminy tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 

a) dotychczasowy s”osób uwytkowania terenu, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania 

zgodnie z ustaleniami planu. 

11) Stawka ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”obieranej 
przy zbyciu nieruchomo`ci ustala się w wysoko`ci 20% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci. 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: 3 MN.UT, 9 MN.UT, 10 MN.UT, 11 MN.UT 

o ”owŁ Jącznej 8,ńń ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug turystycznych 
wbudowanych lub wolnostojącychŁ 

2) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy, 

b) do”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci budynku mieszkalnego na usJugi turystyczne i garawe jako 
obiekty dobudowane lub wolnostojące, ”rzy zachowaniu ustalonych w planie parametrów 

i wskauników, 
c) poza wbudowanymi do”uszcza się realizację garawy jako dobudowanych lub odrębnych obiektów, 

przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskauników, 
d) zasada usytuowania kalenicy gJównej - ”rosto”adle do frontu dziaJki, 
e) mowliwo`ć realizacji oczek wodnych zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 4 § 5.1 pkt 10. 
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3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy wynoszą: 
- dla terenu elementarnego 3MN.UT - wynoszą 6,0 m od dróg ń KDW i 2 KDW, a od drogi DW 

- 102 wynosi 20,0 m, 

- dla terenów elementarnych 9MN.UT, 10MN.UT i ńńMNŁUT wyznacza się obowiązujące linie 
zabudowy w odlegJo`ci ńŃ,0 m od dróg ńKŚW i 2KŚW, linie te wyznaczają fronty dziaJek; 
dla poboczy tych dziaJek od dróg ńKŚW i 2KŚW wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabu-

dowy - 6,0 m; 

b) wskaunik ”owierzchni zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej minimum 60% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 8,5 m do kalenicy i nie 

mowe ”rzekraczać wysoko`ci istniejących drzewostanów, 
e) druga kondygnacja w poddaszu, przy maksymalnej wysoko`ci `cianki kolankowej - 1,0 m, 

f) poziom posadowienia budynku minimum 1,5 m n.p.m., 

g) dachy gJównych bryJ budynków symetryczne, dwus”adowe, wielos”adowe i mansardowe o kącie 

nachylenia ”oJaci gJównych w ”rzedziale od 35º do 45º, 

gJówne kalenice budynków nalewy sytuować ”rosto”adle do kierunku ”óJnoc-”oJudnieŁ 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) źasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJyŁ 
6) Wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: od strony ciągów komunikacyjnych 

zakazuje się wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowych i realizować usta-

lenia rozdziaJu 4 § 5.1 pkt 7. 

7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: 
a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, 

b) ”odziaJ na dziaJki wg zasady okre`lonej na rysunku ”lanu, 
c) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej - 1000,0 m², 
d) maksymalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej do 5ŃŃŃ,Ń m², 
e) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej - na granicy z ”rzylegającą dziaJką 

drogową - 25,0 m; 

f) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi dróg wynosi 9Ńo. 

8) źasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenów z dróg wewnętrznych ń KDW i 2KDW, 

b) miejsca parkingowe na potrzeby wJasne nalewy zabez”ieczyć w granicach wJasnej dziaJki, w ilo`ci 
minimum 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny, do”uszcza się wykonanie zatok ”arkingowych na wJa-

snym terenie, 

c) ustala się dla usJug turystycznych jedno miejsce parkingowe na 1 ”okójŁ 
9) Zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) z istniejących i projektowanych sieci z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i dostosowania do potrzeb 

realizacji ustaleL ”lanu, 
b) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJyŁ 

10) S”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 
a) dotychczasowy s”osób rolniczego uwytkowania terenów, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzy-

stania zgodnego z ustaleniami planu oraz przeniesienie, przebudowę lub likwidację sieci infra-

struktury technicznej i uzbrojenie terenu. 

11) Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z usta-

leniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 20% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: 1KS, o ”owŁ Jączne Ń,Ń2 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 1KS - parking dla samochodów osobowychŁ 
2) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) zakaz grodzenia posesji elementami betonowymi, 

3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% powierzchni terenu. 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) źasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 § 5.1 i 2 niniejszej uchwaJyŁ 
6) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: 

a) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ 
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7) źasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) z dróg wewnętrznych: ń KDW i 2KDW. 

8) źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJyŁ 
9) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 

a) dotychczasowy s”osób rolniczego uwytkowania terenów, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzy-

stania zgodnego z ustaleniami ”lanu oraz ”rzeniesienie, ”rzebudowę lub likwidację sieci infra-

struktury technicznej i uzbrojenie terenu. 

10) Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z usta-

leniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 20% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: 16 US i 24 US o ”owŁ Jącznej Ń,68 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usJug sportu i rekreacji. 

2) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) tereny ogólnodostę”ne, 
b) zakaz zabudowy w odlegJo`ci w pasie 5,0 m od brzegu kanaJów oznaczonych symbolami WS, 

c) tereny boisk sportowych, place zabaw i rekreacji nalewy realizować zgodnie z obowiązującymi 

normatywami, 

d) do”uszcza się lokalizację zabudowy kubaturowej związanej wyJącznie z obsJugą urządzeL rekreacyjno-

sportowych, 

3) Parametry i wskauniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) linie nieprzekraczalne zabudowy dla terenów elementarnych ń6US i 24US wynoszą 6,0 m; w czę`ci 
zachodniej, teren 24US - linii nie wyznacza się - zakaz zabudowy kubaturowej; 

b) wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy i nie mowe 
”rzekraczać wysoko`ci istniejących drzewostanów, 

c) wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 5,0 m, 

d) dachy gJównych bryJ budynków symetryczne, dwus”adowe, wielos”adowe i mansardowe o kącie 
nachylenia ”oJaci gJównych w ”rzedziale od 25º do 45º 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekraczać 20% ”owierzchni dziaJki, 
f) powierzchnia biologicznie czynna minimum 70% ”owierzchni dziaJkiŁ 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) źasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJyŁ 
6) Wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

a) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 

b) mowliwo`ć wycinki krzewów - kruszyny ”os”olitej, ”odlegającej czę`ciowej ochronie, ”o uzyska-

niu zezwolenia od”owiednich wJadz, 
c) zachowanie dotychczasowego rewimu wodnego, 

 ”rzy urządzaniu terenu nalewy zachować skJad rodzimej dendroflory: sosna, zwyczajna, brzoza bro-

dawkowa i inna ro`linno`ć rodzima. 

7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu terenu. 

8) źasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) do terenów ń6US z drogi wewnętrznej 2 KDW, 

b) ”oJączenie terenu 24US z drogi wewnętrznej ń KDW, 

c) w granicach kawdego terenu za”ewnić miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, w ilo`ci 
minimum 10 stanowisk. 

9) Zasady obsJugi inwynieryjnej - wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJyŁ 
10) S”osób i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: 

a) ustala się dotychczasowy s”osób zagos”odarowania terenu, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzy-

stywania zgodnie z ustaleniami planu. 

11) Stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci. 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 1 U.MN i 2U.MN o ”owŁ Jącznej Ń,89 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: usJugi ogólnomiejskie z zabudową mieszkaniową, w tym budynki uwyteczno`ci 
publicznej. 
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2) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ źachowanie istniejącej ro`linno`ci w stanie na-

turalnym: 

a) zabudowa wolnostojąca lub kom”leks usJugowo - mieszkaniowy zlokalizowany w oparciu o wy-

znaczone nieprzekraczalne linie zabudowy: od drogi DW-102 - 20,0 m, od drogi 1KDW i 2KDW - 

6,0 m, 

b) rozwiązania techniczne zabudowy ”owinny uwzględniać oddziaJywanie drogi wojewódzkiej ŚW - 102, 

c) zakaz gromadzenia posesji elementami betonowymi. 

3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

a) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni terenu elementarnego, 

b) maksymalna wysoko`ć zabudowy niwsza niw wysoko`ć drzewostanów, do ń2 m, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni terenu, 

d) dachy gJównych bryJ budynków symetryczne dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia 
”oJaci gJównych od 35-45º, 

e) gJówne kalenice budynków nalewy sytuować ”rosto”adle do kierunku ”óJnoc - ”oJudnieŁ 
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) źasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: wg ustaleL rozdziaJu 4 § 5.1 i 2 niniejszej uchwaJyŁ 
6) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: 

a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ na dziaJki, 
b) minimalna ”owierzchnia wydzielonej dziaJki budowlanej - 1000,0 m2, 

c) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej - na granicy z ”rzylegającą dziaJką drogową - 

20,0 m, 

d) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych dziaJek budowlanych w stosunku do osi drogi 70-9ŃºŁ 
7) źasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) z dróg wewnętrznych ńKŚW i 2KDW, 

b) miejsca ”arkingowe na ”otrzeby wJasne nalewy zabez”ieczyć w granicach wJasnej dziaJki, w ilo`ci 
niezbędnej zabez”ieczającej funkcjonowanie usJug - 2 miejsca na kawde 3Ń m2 s”rzedawy, 

c) ustala się dla budynków uwyteczno`ci ”ublicznej minimum 10 miejsc parkingowych. 

8) źasady obsJugi zakresie infrastruktury technicznej: 
a) z istniejącej i projektowanej sieci z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i dostosowania do potrzeb reali-

zacji ustaleL ”lanu, 
b) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJyŁ 

9) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 
a) dotychczasowy s”osób rolniczego uwytkowania terenów, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzy-

stania zgodnego z ustaleniami ”lanu oraz ”rzeniesienie, ”rzebudowę lub likwidację sieci infra-

struktury technicznej i uzbrojenie terenu. 

10) Stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
2Ń% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

8. Na terenie znaczonym na rysunku planu symbolami 32 ZN i 33 ZN o ”owŁ Jącznej 4ń,34 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: zieleL solniskowa chroniona - solniska nadmorskie - naturalne zbiorowiska 

nadmorskie. 

2) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ źachowanie istniejącej ro`linno`ci w stanie na-

turalnym: 

a) zakaz wszelkiej zabudowy kubaturowej, 

b) obowiązują zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego wg ustaleL ”lanu ochrony obsza-

ru NATURA 2ŃŃŃ, rozdziaJ 4 § 5.1. 

3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - zakaz zabudowy kubatu-

rowej. 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) Ochrona `rodowiska, ”rzyrody: wg ustaleL rozdziaJu 4 § 5Łń niniejszej uchwaJyŁ 
6) Wymagania w zakresie przestrzeni publicznych: 

a) teren dostę”ny do wykonywania zadaL związanych z ochroną siedlisk ro`linnych; 
b) teren dostę”ny do badaL naukowych; 
c) do”uszcza się lokalizację `ciewek dydaktycznych i ”unktów obserwacjiŁ 

7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu terenuŁ 
8) źasady obsJugi komunikacyjnej: z dróg wewnętrznych ńKŚW i 2KDW. 

9) źasady obsJugi inwynieryjnej - nie wystę”ujeŁ 
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10) S”osób i termin tymczasowego zagospodarowania - ustala się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
terenu - Jąki o ekstensywnym uwytkowaniuŁ 

11) Stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
ńŃ% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 30 ZL, 31 ZL, 34 ZL, 35 ZL, 36 ZL i 37 ZL 

o ”owŁ Jącznej 18,39 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: le`ne zbiorowiska nadmorskie subatlantyckiego boru `wiewego i wilgotnego. 

2) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ źachowanie istniejącej ro`linno`ci w stanie na-

turalnym: 

a) zakaz wszelkiej zabudowy, 

b) obowiązują zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego wg ustaleL ”lanu ochrony obsza-

ru NATURA 2ŃŃŃ, rozdziaJ 4 § 5.1. 

3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - zakaz zabudowy. 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) Ochrona `rodowiska, ”rzyrody: wg ustaleL rozdziaJu 4 § 5Łń niniejszej uchwaJyŁ 
6) Wymagania w zakresie przestrzeni publicznych: 

a) teren dostę”ny do wykonywania zadaL związanych z ochroną siedlisk ro`linnych; 
b) teren dostę”ny do badaL naukowych; 
c) do”uszcza się lokalizację `ciewek dydaktycznych i ”unktów obserwacjiŁ 

7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu terenuŁ 
8) źasady obsJugi komunikacyjnej: z dróg wewnętrznych ńKŚW i 2KDW i ciągów ”ieszo-jezdnych 1 KPJ 

oraz ”o”rzez ”rze”usty dla zwierzątŁ Budowa ciągu ”ieszo-jezdnego przez obszar lasu wymaga 

uwzględnienia budowy urządzeL umowliwiający swobodny ”rze”Jyw wód gruntowych i powierzch-

niowych oraz ”rze”ustu dla zwierzątŁ 
9) źasady obsJugi inwynieryjnej - zakaz wprowadzania infrastruktury technicznej. 

10) S”osób i termin tymczasowego zagospodarowania - ustala się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
tereny - zgodnie z operatem urządzeniowo-le`nym. 

11) Stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami ZI o ”owŁ Jącznej Ń,39 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: zieleL izolacyjna od drogi wojewódzkiejŁ 
2) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ źachowanie istniejącej ro`linno`ci w stanie na-

turalnym: 

a) zakaz wszelkiej zabudowy, 

b) obowiązują zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego wg ustaleL ”lanu rozdziaJ 4 § 5.1. 

3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej; 

b) ustala się 90% powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu elementarnego; 

c) szeroko`ć ”asa zieleni 3,0 m; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) Ochrona `rodowiska, ”rzyrody: wg ustaleL ogólnych rozdziaJu 4 § 5Łń niniejszej uchwaJy 

6) Wymagania w zakresie ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolnostojącychŁ 
7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu terenuŁ 
8) źasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) z dróg wewnętrznych ńKŚW i 2KDW; 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodówŁ 
9) źasady obsJugi inwynieryjnej - do”uszcza się ”rzej`cie ”rzez tereny liniowej infrastruktury technicznejŁ 
10) S”osób i termin tymczasowego zagospodarowania - ustala się dotychczasowy s”osób uwytkowania 

tereny - Jąki o ekstensywnym uwytkowaniuŁ 
11) Stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu 

nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na ń0% 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr ń2ń ｦ 16003 ｦ Poz. 2307 

 

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: 34 WS i 35 WS o ”owŁ Jącznej Ń,59 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: budowa kanaJu wodnego o funkcji komunikacyjnej, umowliwiającej dostę” do 
akwenu morskich wód wewnętrznych dla celów rekreacji nawodnejŁ Funkcje tego kanaJu nie mogą 
utrudniać ochrony ”rzed ”owodziąŁ 

2) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) zachować ogólną dostę”no`ć do kanaJów w pasie o szeroko`ci min. 5,0 m z jednej strony rowu, 

b) zbocza i obrzewa ogólnodostę”ne - zakaz grodzenia, 

c) konieczne jest trwaJe umocnienie brzegów kanaJu 

d) ”rojektuje się ”oJączenie kanaJu wodnego z wodami źalewu KamieLskiego ”o”rzez ”as techniczny 

brzegu morskich wód wewnętrznychŁ Budowa kanaJu nie mowe ”owodować utrudnieL w ochro-

nie przed ”owodzią. 

3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) kanaJ wodny o symbolu 34 WS o parametrach 16,0 m w liniach rozgraniczających w tym lustro 

wodne ń2,Ń ÷ ń4,0 m szeroko`ci, 
b) kanaJ wodny o symbolu 35 WS o parametrach 12,0 m szeroko`ci w tym lustro wodne 8,Ń ÷ 

10,0 m szeroko`ci, 
c) ustala się ”rojektowane ”oJączenie kanaJu o symbolu 34 WS z kanaJem o symbolu 35 WS. 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) Zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: 

a) kanaJy wodne o funkcji komunikacyjnej, umowliwiającej dostę” do akwenu morskich wód we-

wnętrznych dla celów rekreacji nawodnej ”oJowone na obszarze zieleni naturalnej o symbolu 

32ZN i 33ZN, 

b) obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJyŁ 
6) Wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: - tereny ogólnodostę”neŁ 
7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: obowiązuje zakaz ”odziaJuŁ 
8) źasady obsJugi komunikacyjnej z drogi 1KDW oraz poprzez tereny 24 US. 

9) Zasada obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: do”uszcza się realizację ”rze”ustów i, kJadek, 
mostków nad lustrem wody. 

10) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: Jąki o eksten-

sywnym uwytkowaniuŁ 
11) Stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDW o pow. 4,67 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne - gJówneŁ 
2) źasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego do”uszcza się mowliwo`ć zachowania zieleni istniejącejŁ 
3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12,0 m, 

b) minimalna szeroko`ć jezdni utwardzonej - 6,0 m, 

c) ustala się chodniki ”o obu stronach jezdni o szeroko`ci ”o 2,0 m, 

d) ustala się `ciewkę rowerową o szeroko`ci 2,0 m; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) źasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy, 

a w szczególno`ci § 5.1 pkt 6 i 13. 

6) Wymagania w zakresie ksztaJtowania przestrzeni publicznych: 

a) zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych, 

b) zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 
7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJów wtórnych ”o wydzieleniu w granicach wyznaczo-

nych liniami rozgraniczającymi teren. 

8) źasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenów ”rzylegJych, 
b) dostę” do drogi ”ublicznej ŚW, ”rzylegającej od ”óJnocy do granic terenu ”o”rzez drogi ńKŚW we-

dJug oznaczenia na rysunku planu, 

c) w obrębie dróg ńKŚW - wyznacza się 4 ”rze”usty dla zwierząt - wedJug oznaczeL na rysunku ”lanuŁ 
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9) źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) mowliwo`ć ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej, 
b) ”rojektowane sieci wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJyŁ 

10) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze bez mowliwo`ci zabudowyŁ 

11) Stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KDW o pow. 2,44 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne - drugorzędne. 

2) źasady ksztaJtowania Jadu: do”uszcza się mowliwo`ć zachowania zieleni istniejącejŁ 
3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 8,0 m, 

b) minimalna szeroko`ć jezdni - 5,0 m, 

c) w liniach rozgraniczających drogi nalewy wydzielić teren o szeroko`ci 2,0 m pod chodniki oraz 

`ciewki rowerowe, 
d) do”uszcza się mowliwo`ć zachowania zieleni istniejącej, 
e) ustala się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym o`wietlenia terenu wedJug 

zasad okre`lonych na rysunku ”lanu i zgodnie z rozdziaJem 4 § 5.1 pkt 13. 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) źasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJyŁ 
6) Wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych, 

b) zakaz wykonywania ogrodzeL, a w szczególno`ci ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 
7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJów wtórnych ”o wydzieleniu w granicach wyznaczo-

nych liniami rozgraniczającymi teren. 

8) źasady obsJugi komunikacyjnej wJączenie się do sieci dróg gJównych o symbolu 1 KDW. 

9) źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) mowliwo`ć ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej, 
b) ”rojektowane sieci wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJyŁ 

10) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze bez mowliwo`ci zabudowyŁ 

11) Stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 1 KPJ, o ”owŁ Jącznej Ń,Ń8 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo-jezdny. 

2) źasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: - elementy wymagające ustalenia nie wystę”ująŁ 
3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ń KPJ szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 6,0 m, 

b) do”uszcza się mowliwo`ć zachowania zieleni istniejącejŁ 
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) Zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJyŁ 
6) Wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych, 

b) zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 
7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJów wtórnych ”o wydzieleniu w granicach wyznaczo-

nych liniami rozgraniczającymi teren. 

8) źasady obsJugi komunikacyjnej: wJączenie do dróg wewnętrznych 2KŚW, ustala się wykonanie ”rze-

”ustów dla ”rze”Jywu wód i ”rzej`ć dla zwierzątŁ 
9) źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) mowliwo`ć ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej, 
b) ”rojektowane sieci wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJyŁ 

10) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: dotychczasowe 
uwytkowanie bez mowliwo`ci zabudowyŁ 
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11) Stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami E o ”owŁ Jącznej Ń,ńŃ ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: lokalizacja stacji transformatorowych 15/0,4 kV i towarzyszącej infrastruktury 
technicznej - przepom”ownia `ciekówŁ 

2) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego - zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych 

i innych nie związanych technologicznie z funkcją terenuŁ 
3) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa kubaturowa o parametrach wynikających z zastosowanej technologii stacji transforma-

torowej - wysoko`ć zabudowy zrównicowana; 
b) do”uszcza się stację sJu”ową lub kontenerową o pow. zabudowy maks.- 16,0 m², 
c) caJo`ć zabudowy wykonać zgodnie z 4 § 5.1 pkt 9, 

d) ”owierzchnia terenu ”oza zabudową i niezbędną komunikacją - zieleL wewnętrzna naturalna, bio-

logicznie czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej, 

e) mowliwo`ć lokalizacji innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym o`wietlenia terenu, 
urządzeL do kanalizacji zgodnie rozdziaJem 4 § 5.1 pkt 9. 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
5) źasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy 

6) Wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 
a) wygrodzenie terenu w celu zabez”ieczenia ”rzed dostę”em osób nieu”rawnionych, 
b) zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

7) Zasady scalania i ”odziaJu terenu: do”uszcza się ”odziaJ ”o wydzieleniu terenu funkcjonalnego w gra-

nicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ”od urządzenia energetyczne i wodno-kanalizacyjne. 

8) źasady obsJugi komunikacyjnej: z drogi wewnętrznej ńKŚWŁ 
9) Zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: zasilanie z istniejącej linii elektroenergetycznej 

15 kV, biegnącej w ”óJnocnej czę`ci terenu ”lanuŁ 
10) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 

dotychczasowe z zakazem zabudowy nie związanej z ustaloną w ”lanie funkcją terenuŁ 
11) Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z usta-

leniami niniejszej uchwaJy, ustala się na ń0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 
ŚZIAI III 

Prze”isy koLcowe 

§ 7. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jedno-

razową o”Jatę od wzrostu warto`ci, ”obieraną ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchomo`ciŁ Warto`ć 
stawki ”rocentowej ustala się odrębnie dla kawdego z terenów funkcjonalnych w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

§ 8. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 

i zagos”odarowania terenu, okre`lony dla ”oszczególnych terenów odrębnie w przepisach szczegóJowychŁ 

§ 9. Grunty le`ne o Jącznej ”owierzchni 53,7Ń ha, w tym: Ls VI 37,33 ha, ”rzeznacza się niniejszą 
uchwaJą na cele niele`ne zgodnie z decyzją Nr WRiO_-IV-EN-6140-18/09 z dnia 30 marca 2010 r. i ustala 

się funkcje w niej okre`loneŁ 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Dziwnowa. 

§ 11. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy ŚziwnówŁ 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marek Lisowski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LXXXVII/540/2010 

Rady Miejskiej w Dziwnowie 

z dnia ń8 ”audziernika 2Ńń0 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LXXXVII/540/2010 

Rady Miejskiej w Dziwnowie 

z dnia ń8 ”audziernika 2Ńń0 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LXXXVII/540/2010 

Rady Miejskiej w Dziwnowie 

z dnia ń8 ”audziernika 2Ńń0 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996) Rada Miejska 

w Dziwnowie rozstrzyga, co nastę”uje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śziwnów obręb Międzywo-

dzie dziaJki nr 874łń÷874ł4, 757ł3÷757ł6, 757ł8, 757łń2÷757łń3 oraz 757łń6÷757łń9 z przezna-

czeniem terenów na cele zabudowy mieszkaniowej, usJugowej i rekreacyjnej z zachowaniem zes”oJów 
ro`linnych ”odlegających ochronie ”rawnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicz-

nej, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko 

w dniach od 15 czerwca 2010 r. do 13 lipca 2010 r. oraz w ciągu kolejnych ń4 dni, tjŁ do dnia 27 li”ca 
2010 r. - wadna uwaga nie w”JynęJa. W związku z ”owywszym uwag nie rozstrzyga sięŁ 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LXXXVII/540/2010 

Rady Miejskiej w Dziwnowie 

z dnia ń8 ”audziernika 2Ńń0 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996); art. 7 ust. 1 pkt 2 

i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, 

poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 62Ń) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania: 

§ 1. Z ustaleL zawartych w uchwale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Śziwnów obręb Międzywodzie dziaJki nr 874łń÷874ł4, 757ł3÷757ł6, 757ł8, 757łń2÷757łń3 oraz 
757łń6÷757łń9 z przeznaczeniem terenów na cele zabudowy mieszkaniowej, usJugowej i rekreacyjnej 

z zachowaniem zes”oJów ro`linnych ”odlegających ochronie ”rawnej wraz z towarzyszącymi urządzenia-

mi infrastruktury technicznej oraz z ”rze”rowadzonej analizy ”rognozy skutków finansowych uchwalenia 

”lanu wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicz-

nej nie ”ociąga za sobą wydatków z budwetu gminy. Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji 

za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem 

realizacji zamierzeL inwestora i ”lanuje się ich finansowanie ze `rodków ”ozabudwetowychŁ źao”atrzenie 
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w wodę realizowane będzie z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej zasilanej z ujęć gminnych, 

w zalewno`ci od wydajno`ci gminnych ujęć wodnych i mowliwo`ci technicznych ”rzesyJu ”rzez gminną 
sieć wodociągową. W przypadku braku mowliwo`ci zao”atrzenia w wodę z sieci gminnej, do”uszcza się 
mowliwo`ć indywidualnego zaopatrzenia w wodę na zasadach zwykJego korzystania z wód. 
2307 

 

2308 
2308 

UCHWAIA NR LXXXVII/549/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W DZIWNOWIE 

 z dnia 18 ”audziernika 2010 r. 

w s”rawie wysoko`ci stawek o”Jat za zajęcie ”asa drogowego dróg gminnych 

w Gminie Śziwnów, 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: 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, Nr 106, poz. 675), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, 

poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675) Rada 

Miejska w Dziwnowie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Ustala się stawki o”Jat za zajęcie ”asa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Dziw-

nowa, zwanych dalej ｭdrogami gminnymiｬ, na cele nie związane z budową, ”rzebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

1) ”rowadzenia robót w pasie drogowym, 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeL infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 

4) zajęcia ”asa drogowego na ”rawach wyJączno`ci w celach innych niw wymienione w pkt 1-3. 

§ 2. ńŁ źa zajęcie ń m2 ”owierzchni jezdni ”asa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa 

w § 1 pkt 1, ustala się nastę”ujące stawki o”Jat za kawdy dzieL zajęcia: 

ń) ”rzy zajęciu jezdni do 5Ń% szeroko`ć 5,00 zJ; 
2) ”rzy zajęciu jezdni ”owywej 5Ń% do caJkowitego zajęcia jezdni 8,00 zJ; 
3) ciągów ”ieszych, ”laców, zatok ”ostojowych, ”arkingów, `ciewek rowerowych, zjazdów 5,00 zJŁ 

 

2. Do elementów ”asa drogowego nie wymienionych w ust. 1, ustala się stawkę o”Jat za kawdy dzieL 
zajęcia ń m2 pasa drogowego w wysoko`ci 2,ŃŃ zJŁ 

§ 3. ńŁ źa zajęcie ”asa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się, z zastrzeweniem 

ust. 2, nastę”ujące roczne stawki o”Jat za ń m2 ”owierzchni ”asa drogowego zajętego ”rzez rzut ”oziomy 

umieszczonego urządzenia: 

1) jezdni 40,00 zJ; 
2) w ”ozostaJych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym 20,00 zJ; 
3) w ”ozostaJych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym 20,00 zJ; 
4) na drogowym obiekcie inwynierskim 150,00 zJŁ 


