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UCHWAIA NR XLIII/302/2010 

 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

 z dnia 22 paudziernika 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu ewidencyjnego Sianowęty i czę`ci obrębu BagiczŁ 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy w Ustroniu Morskim 

uchwala, co nastę”uje: 

  

Nr 133 Szczecin, dnia 23 grudnia 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
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RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. W związku z uchwaJą Nr XXII/133/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 wrze`nia 
2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu ewidencyjnego Sianowęty i czę`ci obrębu Bagicz, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianowęty i czę`ci obrębu Bagicz ”o stwierdzeniu zgodno`ci z usta-

leniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Ustronie Morskie 

zatwierdzonego uchwaJą Nr XIII/78/2007 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2007 r., zwany 

dalej ｭplanemｬ. 

§ 2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni okoJo 353,0348 ha, którego granice zostaJy okre`lo-

ne na zaJączniku nr 1 do uchwaJy Nr XXII/133/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 wrze`nia 
2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu ewidencyjnego Sianowęty i czę`ci obrębu Bagicz. 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie s”osobu roz”atrzenia uwag zJowonych do ”lanu; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy. 

§ 4. Plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu; 
6) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie ”rze”isów odrębnych, w tym narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

7) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane; 
8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

9) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji; 

10) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej; 

11) zadania dla realizacji celów ”ublicznych; 
12) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów; 
13) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 5. W ”lanie nie wyznacza się: 

1) terenów ”rzestrzeni ”ublicznych i nie okre`la się wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych; 

2) obszarów objętych scalaniem i ”odziaJem nieruchomo`ci i nie okre`la się szczegóJowych zasad i wa-

runków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
3) granic i s”osobów zagos”odarowania terenów górniczych. 

§ 6. Rysunek ”lanu obowiązuje w nastę”ującym zakresie ustaleL ”lanu: 

1) granic obszaru objętego ustaleniami planu; 

2) linii rozgraniczających tereny o równym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

4) obiektów w”isanych do ewidencji zabytków; 
5) stanowisk archeologicznych; 

6) granic strefy W-II czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

7) granic strefy W-III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

8) bez”o`redniego otoczenia budynków nr 16, 18, 22, 24 przy ul. Lotniczej; 
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9) obowiązujących linii zabudowy; 
10) granic obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - KoJobrzeski Pas Nadmorski PLH320017; 

11) granic Obszaru Chronionego Krajobrazu KoszaliLski Pas Nadmorski; 

12) granic pasa technicznego brzegu morskiego; 

13) granic pasa ochronnego brzegu morskiego; 

14) obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią od Strugi Malechowskiej (Q=1%); 
15) obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią od Morza BaJtyckiego (Q=1%); 
16) sieci gazowej wysokiego ci`nienia DN150; 
17) sieci elektroenergetycznych wysokiego na”ięcia WN 110 kV; 

18) terenów ujęć wody; 

  oznaczeL przeznaczenia terenu na cele: UTM - usJug turystycznych z lokalizacją zabudowy 
mieszkaniowej i usJugowej; UTL - zabudowy rekreacji indywidualnej; RM - zabudowy zagrodowej, 

UT - usJug turystycznych z mowliwo`cią lokalizacji usJug towarzyszących, US - sportu i rekreacji, 

PU - zabudowy produkcyjno - usJugowej, skJadów i magazynów, UT” - ”lawy, wydm i lasów 
ochronnych w pasie technicznym brzegu morskiego, ZL - le`ne, źP - zieleni urządzonej, WP - wód 
powierzchniowych, RP - rolne, W - infrastruktury wodociągowej, K - infrastruktury kanalizacji sa-

nitarnej i deszczowej, E - infrastruktury elektroenergetycznej, KD - dróg ”ublicznych, KDW - dróg 
wewnętrznych, KP - ”arkingów i zes”oJów ”arkingowych, KDJ - ciągów ”ieszo - jezdnych. 

§ 7. Rysunek ”lanu zawiera cze`ć informacyjną: 

1) granice obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003; 

2) granice ”rojektowanego uwytku ekologicznego ｭKorona i zaplecze klifuｬ; 
3) granice terenu ”lawy w pasie technicznym brzegu morskiego; 

4) tereny kolejowe oznaczone symbolami: 1TKK, 2TKK, 3TKK stanowiące tereny zamknięte; 
5) ”as terenu objęty ograniczeniami w zagospodarowaniu; 

6) `ciewki ”ieszo-rowerowe; 

7) chronione siedliska przyrodnicze w granicach obszaru Natura 2000; 

8) gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową. 

§ 8. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć fragment obszaru planu o okre`lonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wyznaczone na rysunku ”lanu linie 
okre`lające najbliwsze do”uszczalne usytuowanie zewnętrznych `cian budynków w stosunku do naj-

bliwszych linii rozgraniczających terenów, z wyJączeniem zabudowy istniejącej, z zastrzeweniem, we 
okapy, gzymsy nie mogą ”omniejszać wyznaczonych odlegJo`ci o więcej niw 0,5 m, natomiast takie 

elementy jak balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne - o więcej niw 2 m; 

3) obowiązujących liniach zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię zabudowy wszystkich kondygnacji 
budynku. Obowiązek zachowania linii nie dotyczy zes”oJów wej`ciowych, werand, wykuszy, balko-

nów, ryzalitów i innych elementów architektonicznych stanowiących o estetyce obiektu; 

4) dziaJce - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę ewidencyjną; 
5) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię wyznaczoną ”rzez rzut zewnętrznych 

”Jaszczyzn `cian zewnętrznych kondygnacji ”rzyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na 

filarach, kondygnacji opartej na tych filarach, z wyJączeniem takich zewnętrznych czę`ci budynku jak: 
”odcienia, ganki, kruwganki, werandy, a takwe balkony i tarasy; w ”rzy”adku zlokalizowania na dziaJce 
wielu budynków - sumę ”owierzchni tych budynków liczoną dla kawdego budynku w taki s”osób; 

6) zabudowie uzu”eJniającej - nalewy ”rzez to rozumieć budynki lokalizowane ”omiędzy innymi budyn-

kami, stykające się ze sobą; 
7) ”oddaszu uwytkowym - nalewy ”rzez to rozumieć ostatnią kondygnację nadziemną, znajdującą się 

pomiędzy najwywszym stropem, a dachem stromym, o `ciankach kolankowych nie wywszych niw 
1,5 m, ”rzeznaczoną na ”obyt ludzi; 

8) usJugach - nalewy ”rzez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale uwytkowe, w których ”rowadzo-

na jest dziaJalno`ć sJuwąca zas”okajaniu ”otrzeb ludno`ci, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr mate-

rialnych metodami przemysJowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy 
większej niw 2000 m2; 

9) usJugach ”ublicznych - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi realizowane w obiektach budowlanych i urzą-
dzeniach będących inwestycjami celu publicznego; 
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10) pojazdach specjalnych - nalewy ”rzez to rozumieć ”ojazdy obsJugi ”asa technicznego brzegu morskie-

go, ”ojazdy sJuwb ratowniczych oraz ”ojazdy dostawcze; 
11) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć inne ”rze”isy ”oza ustawą o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 9. W ”lanie ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów, wyznaczone liniami rozgraniczającymi na 

rysunku planu: 

1) tereny zabudowy usJug turystycznych z lokalizacją zabudowy mieszkaniowej i usJugowej - oznaczone 

na rysunku planu symbolem UTM; 

2) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej - oznaczone na rysunku planu symbolem UTL; 

3) tereny zabudowy zagrodowej - oznaczone na rysunku planu symbolem RM; 

4) tereny zabudowy usJug turystycznych z mowliwo`cią lokalizacji usJug towarzyszących - oznaczone na 

rysunku planu symbolem UT; 

5) zabudowy usJug ”ublicznych - oznaczone na rysunku planu symbolem UP; 

6) tereny sportu i rekreacji - oznaczone na rysunku planu symbolem US; 

7) tereny zabudowy produkcyjno - usJugowej, skJadów i magazynów - oznaczone na rysunku planu 

symbolem PU; 

8) tereny ”lawy, wydm i lasów ochronnych w pasie technicznym brzegu morskiego - oznaczone na ry-

sunku planu symbolem UTp; 

9) tereny le`ne - oznaczone na rysunku planu symbolem ZL; 

10) tereny zieleni urządzonej - oznaczone na rysunku planu symbolem ZP; 

11) tereny wód ”owierzchniowych - oznaczone na rysunku planu symbolem WP; 

12) tereny rolne - oznaczone na rysunku planu symbolem RP; 

13) tereny infrastruktury wodociągowej - oznaczone na rysunku planu symbolem W; 

14) tereny infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej - oznaczone na rysunku planu symbolem - K; 

15) tereny infrastruktury elektroenergetycznej - oznaczone na rysunku planu symbolem E; 

16) tereny dróg ”ublicznych - oznaczone na rysunku planu symbolem KD; 

17) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone na rysunku planu symbolem KDW; 

18) tereny ”arkingów - oznaczone na rysunku planu symbolem KP; 

19) tereny ciągów ”ieszo - jezdnych - oznaczone na rysunku planu symbolem KDJ. 

§ 10. Ustalenia w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

1. W granicach ”lanu do inwestycji celu ”ublicznego zalicza się: 

1) roboty budowlane, których ”rzedmiot stanowią obiekty budowlane będące drogami publicznymi, 

znajdujące się w granicach terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1KD, 3KD, 29KD, 30KD 

(ponadlokalny cel publiczny); 

2) roboty budowlane, których ”rzedmiot stanowią obiekty budowlane będące drogami publicznymi, 

znajdujące się w granicach terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 2KD, 4KD, 5KD, 

6KD, 7KD, 8KD, 9KD, 10KD, 11KD, 12KD, 13KD, 14KD, 15KD, 16KD, 17KD, 18KD, 19KD, 20KD, 

21KD, 22KD, 23KD, 24KD, 25KD, 26KD, 27KD, 28KD, 31KD, 32KD, 33KD, 34KD, 35KD wraz 

z robotami budowlanymi sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektroenergetycz-

nej SN i nN, gazowej, c.o. i telekomunikacyjnej na zasadach okre`lonych w § 17 uchwaJy (lokalny cel 
publiczny); 

3) roboty budowlane, których ”rzedmiot stanowi linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia 110 kV 

(ponadlokalny cel publiczny); 

4) roboty budowlane, których ”rzedmiot stanowi gazociąg wysokiego ci`nienia 150DN (”onadlokalny cel 
publiczny); 

5) urządzenie terenów zieleni ”ublicznej na terenach oznaczonych w rysunku planu symbolem ZP (lokalny 

cel publiczny); 

6) budowa `ciewek s”acerowych i rowerowych na terenach oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 

1US, 2US oraz w ”asach rozgraniczających dróg (lokalny cel ”ubliczny). 
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§ 11. Ustalenia dotyczące s”osobu i terminu tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytko-

wania terenów. 

1. W graniach ”lanu zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w tym ”rzyJą-
czeL takich obiektów do sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokalizacji zapleczy bu-

dowy w rozumieniu wJa`ciwych ”rze”isów budowlanych. 

2. W granicach terenu oznaczonego symbolem 1UT” zezwala się na lokalizację tymczasowych obiek-

tów budowlanych, n”. ”unkty gastronomiczne, handlowe, wy”owyczalnie s”rzętu ”Jywającego, obiekty 

i urządzenia rekreacyjne, obiekty i urządzenia sanitarne, z zastrzeweniem wymagaL okre`lonych w przepi-

sach odrębnych. 

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1. W granicach planu zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego ustala się ”o”rzez ustalenie: 

1) przeznaczenia terenów, ksztaJtujących strukturę funkcjonalno-”rzestrzenną; 
2) nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, mających na celu 

”orządkowanie zabudowy. 

2. W granicach ”lanu ustala się mowliwo`ć lokalizacji zabudowy na dziaJkach nies”eJniających ustaleL 

w zakresie minimalnych ”owierzchni dziaJek ”od warunkiem, we zostaJy wydzielone na ”odstawie ”rawo-

mocnych decyzji. 

3. W granicach ”lanu obowiązuje zakaz lokalizowania wielko”owierzchniowych obiektów handlowych 

o powierzchni s”rzedawy ”ow. 2000 m². 

4. W granicach ”lanu obowiązują nie”rzekraczalne linie zabudowy oznaczone od”owiednio w rysunku 

planu. 

5. Linie zabudowy, o których mowa w pkt 4 lokalizuje się w odlegJo`ciach: 

1) 20 m od linii rozgraniczających drogę krajową; 
2) 8 m od linii rozgraniczających drogi ”owiatowe; 
3) 6 m od linii rozgraniczających drogi gminne; 

4) 4 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne; 
5) 10 m od linii rozgraniczających tereny kolejowe, stanowiące tereny zamknięte. 

6. Dla ”ozostaJych terenów, nie oznaczonych od”owiednio na rysunku ”lanu, linie zabudowy okre`la-

ją wJa`ciwe ”rze”isy budowlane. 

7. W granicach ”lanu wyznacza się obowiązujące linie zabudowy, oznaczone od”owiednio na rysunku 
planu. 

8. W zakresie lokalizowania ogrodzeL od strony dróg ”ublicznych, dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo-

jezdnych oraz innych terenów ”ublicznych ogólnodostę”nych ”lan ustala: 

1) ogrodzenia nalewy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, z którymi styka się grodzona nieru-

chomo`ć; 
2) maksymalna wysoko`ć ogrodzenia nie mowe ”rzekraczać 160 cm, mierząc od ”oziomu gruntu rodzi-

mego do najwywszego ”unktu ogrodzenia; 
3) struktura awurowa stanowić musi minimum 60% powierzchni ogrodzenia, przy czym udziaJ ”rocen-

towy nalewy liczyć kawdorazowo dla ”owierzchni ogrodzenia mierzonej pomiędzy ”oszczególnymi 

sJu”kami ogrodzeniowymi i terenem; 

4) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych za wyjątkiem sJu”ków ogrodzeniowych. 

9. W granicach ”lanu zezwala się na lokalizację obiektów maJej architektury oraz urządzeL budowla-

nych sJuwących obsJudze ”oszczególnych terenów w granicach planu. 

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego. 

1. W granicach ”lanu wskazuje się w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu haJasu nastę”ujące ro-

dzaje terenów, o których mowa w ”rze”isach ”rawa ochrony `rodowiska: 

1) ”od zabudowę mieszkaniową - tereny oznaczone w rysunku planu symbolami: RM; 

2) na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - tereny oznaczone symbolami: UT, US, UTL; 

3) na cele mieszkaniowo - usJugowe - tereny oznaczone symbolami: UTM. 
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2. Na terenach oznaczonych symbolami: UTM, UTL, RM, UT, US, PU, UT”, źL, źP ustala się zakaz 
lokalizowania dziaJalno`ci, w której eks”loatacja instalacji mowe ”rowadzić do ”rzekroczenia do”uszczal-

nych wielko`ci oddziaJywania na `rodowisko ”o”rzez emisję substancji i energii, w szczególno`ci doty-

czące wytwarzania wibracji, ”romieniowania, zanieczyszczania ”owietrza, gleby, wód ”owierzchniowych 

i podziemnych. 

3. W granicach ”lanu nie zezwala się na lokalizację inwestycji mogących ”otencjalnie znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko, o ile ocena oddziaJywania na `rodowisko wykawe znacząco negatywne oddzia-

Jywanie na `rodowisko w rozumieniu ustawy o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego ochronie, 

udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko, z zastrzewe-

niem dodatkowych ustaleL wynikających z aktów, o których mowa w pkt 5 i pkt 6. 

4. Dla ”oszczególnych terenów w granicach ”lanu ustala się nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 

 
 

5. W zagos”odarowaniu terenów ”rzeznaczonych na wody ”owierzchniowe, oznaczonych symbolami: 

1WP, 2WP, 3WP, 4WP, 5WP, 6WP, 7WP, 8WP mają zastosowanie ”rze”isy ”rawa wodnego. Dla wystę-
”ujących w granicach obszaru gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową mają zastosowanie ”rze-

”isy okre`lone w § 13 pkt 9 uchwaJy. 

6. W granicach ”lanu wskazuje się teren wchodzący w skJad Obszaru Chronionego Krajobrazu Kosza-

liLski Pas Nadmorski, dla którego mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozpo-

rządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy. 

7. W granicach ”lanu wskazuje się teren wchodzący w skJad obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - 
KoJobrzeski Pas Nadmorski PLH320017, dla którego mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przy-

rody wraz z roz”orządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy. Na wskazanym terenie stwierdzono wy-

stę”owanie chronionych siedlisk ”rzyrodniczych (kidzina na brzegu morskim, klify aktywne na brzegu 

BaJtyku, naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne). 
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8. W granicach terenu wskazanego w pkt 7 obowiązują nastę”ujące zakazy: 

a) ”ogarszania stanu siedlisk ”rzyrodniczych lub siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

b) w”Jywania negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 2000; 
c) ”ogarszania integralno`ci obszaru Natura 2000 lub jego ”owiązaL z innymi obszarami. 

9. W granicach ”lanu stwierdzono wystę”owanie gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 
dla których mają zastosowanie ”rze”isy ustawy o ochronie przyrody wraz z roz”orządzeniami wykonaw-

czymi do w/w ustawy. 

10. Lasy w granicach pasa technicznego brzegu morskiego ”osiadają status lasów ochronnych, dla 
których obowiązują wJa`ciwe ”rze”isy o lasach. 

11. W granicach obszarów objętych uchwaJą wystę”ują obszary gruntów zmeliorowanych za pomocą 
rowów oraz sieci rurociągów drenarskich. Są one urządzeniami melioracji wodnych szczegóJowych sJuwą-
cych rolniczemu uwytkowaniu terenów. Ewentualna zmiana rolniczego uwytkowania terenu na inne, mowe 
s”owodować zniszczenie tego systemu. Dlatego w ”rzy”adku nowego zagos”odarowania terenów (innego 

aniweli rolnicze) konieczne jest uzyskanie ”ozwolenia wodno ”rawnego zgodnie z ustawą Prawo Wodne. 

§ 14. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1. W granicach ”lanu znajdują się nastę”ujące obiekty w”isane do ewidencji zabytków, dla których 
zasady i zakres ochrony okre`lone zostaJy w pkt 3, 4, 5, 6: 

 

2. W granicach planu znajdują się nastę”ujące stanowiska archeologiczne, dla których zasady i zakres 

ochrony okre`lone zostaJy w pkt 7, 8, 9: 
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3. Dla obiektów w”isanych do ewidencji zabytków, chronionych ustaleniami planu miejscowego, 

wymienionych w pkt 1 L.p. 6 (ul. Lotnicza 16), 7 (ul. Lotnicza 18), 8 (ul. Lotnicza 22), 9 (ul. Lotnicza 24) 

wyznacza się obszar oznaczony od”owiednio na rysunku ”lanu jako bez”o`rednie otoczenie w/w budyn-

ków, ustala się nastę”ujące zasady ochrony: 

a) nowe budynki lokalizowane w bez”o`rednim otoczeniu w/w budynków nalewy ksztaJtować do 
wysoko`ci nie wywszej niw wysoko`ć budynku wymienionego w pkt 1 L.p. 7 (ul. Lotnicza 18), 

mierzonej od poziomu terenu do kalenicy tego budynku, 

b) nowe budynki usJugowe, mieszkalno-usJugowe lub mieszkalne jednorodzinne nalewy lokalizować 
zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy, oznaczonymi odpowiednio na rysunku planu, 

c) nowe budynki garawowe i gos”odarcze nalewy lokalizować ”oza od”owiednio oznaczonym bezpo-

`rednim otoczeniem budynków wymienionych w pkt 3. 

4. Dla obiektu w”isanego do ewidencji zabytków, chronionego ustaleniami planu miejscowego, wy-

mienionego w pkt 1 L.p. 15 (ul. PóJnocna 8), w ”rzy”adku wykonywania robót budowlanych, w rozumie-

niu ”rze”isów ”rawa budowlanego, ”olegających na nadbudowie zachować zasady: 

a) nadbudowa budynku o jedną kondygnację, z zastrzeweniem, we wysoko`ć budynku nie mowe 
”rzekroczyć 10 m od poziomu terenu do kalenicy, 

b) utrzymania ksztaJtu i formy dachu, jak w istniejącym obiekcie, 

c) nawiązania uwytymi materiaJami oraz projektowanymi detalami do czę`ci budynku, który ”odlega 
nadbudowie. 

5. Dla obiektów w”isanych do ewidencji zabytków, chronionych ustaleniami ”lanu miejscowego, wy-

mienionych w pkt 1 i oznaczonych od”owiednio na rysunku ”lanu, ustala się nastę”ujące zasady ochrony: 

a) w ”rzy”adku wykonywania robót budowlanych, w rozumieniu ”rze”isów ”rawa budowlanego, 
”olegających na: odbudowie, remoncie, ”rzebudowie lub rozbudowie zachować zasady: 
- utrzymania tej samej wysoko`ci górnej krawędzi (gzymsu) nowej elewacji jak w czę`ci istnie-

jącej rozbudowywanego obiektu, 
- nie w”rowadzania wywszych kalenic od kalenic czę`ci istniejącej rozbudowywanego obiektu, 
- nawiązania gabarytami, ksztaJtem oraz kątem nachylenia dachu, rozwiązaniami materiaJo-

wymi i detalami do czę`ci istniejącej rozbudowywanego obiektu, 
- rozbudowywaną czę`ć budynku lokalizować od strony tylnej lub bocznej, 
- ”rzy rozbudowie bocznej zachować symetrię bryJy budynku, 
- w elewacjach frontowych budynków (od strony dróg ”ublicznych) w”rowadza się: 
 ~ zakaz budowy balkonów, loggii, tarasów i wykuszy, 

 ~ zakaz wykonywania nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz likwidacji istnieją-
cych, z dopuszczeniem odtworzenia otworów okiennych lub drzwiowych w oparciu o doku-

mentację ikonograficzną, 
 ~ zakaz zamiany istniejących otworów okiennych na drzwiowe i odwrotnie, 

 ~ nakaz ujednolicenia architektonicznego i materiaJowego - forma okien i drzwi, kolorystyka, 

rytm i ”odziaJy, 
- nakaz ”rzywrócenia historycznego detalu na ”odstawie dokumentacji ikonograficznej, 

- zakaz zmiany ”ierwotnej wielko`ci i ”ro”orcji otworów okiennych i drzwiowych oraz histo-

rycznych ”odziaJów stolarki okiennej, 
- nakaz odtworzenia dotychczasowego lub historycznego stanu elewacji w przypadku wyko-

nywania zewnętrznych ”rac termoizolacyjnych, 

- zakaz stosowania materiaJów niehistorycznych jak n”.: ”anele elewacyjne, ”Jytki ceramiczne, 

okJadziny z tworzyw sztucznych itp., 

- rozmieszczenie lukarn musi być ”od”orządkowane oryginalnym osiom kompozycji elewacji 

oraz jednej linii poziomej na caJej dJugo`ci ”oJaci dachu, 



Dziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 133 ｦ 17327 ｦ Poz. 2667 

 

- rozmieszczenie lukarn musi nawiązywać do ukJadu otworów okiennych i/lub drzwiowych, 
przy czym `ciany kolankowe lukarn nie mogą się Jączyć, 

- nowe lukarny nie mogą być większe niw istniejące otwory okienne, 
- nakaz ujednolicenia materiaJowego ”okrycia dachów i lukarn. 

b) zakazuje się lokalizacji reklam ”rzesJaniających elewacje, 
c) do”uszcza się zastosowanie szyldów nie ”rzesJaniających wystroju elewacji oraz mocowanie na-

”isów na elewacjach, 
d) do”uszcza się rozbiórkę na ”odstawie opinii o stanie technicznym budynku, 

e) ”rzed zgJoszeniem rozbiórki z ”owodu zJego stanu technicznego budynku, nakazuje się o”raco-

wanie inwentaryzacji obiektu i przekazanie przedmiotowej inwentaryzacji wJa`ciwemu organowi 

ochrony zabytków. 

6. Rodzaje robót budowlanych, o których mowa w pkt 5 lit a) zostaJy okre`lone dla ”oszczególnych 
obiektów chronionych ustaleniami planu, w ustaleniach szczegóJowych. 

7. Ustala się nastę”ujące obszary objęte ochroną, oznaczone na rysunku ”lanu jako: 

a) a) strefa W-II czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, 

b) b) strefa W-III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. 

8. W strefie W-II czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwestowanie ”od 
okre`lonymi warunkami ustala się obowiązek: 

a) ws”óJdziaJania w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków; 
b) ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprze-

dzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lo-

nych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków. 

9. W strefie W-III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ustala się obo-

wiązek: 

a) ws”óJdziaJania w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków; 
b) ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dot. ochrony zabytków. 

§ 15. Ustalenia dotyczące granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających 
ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, w tym narawonych na niebez”ieczeLstwo ”o-

wodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych. 

1. Na obszarach bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, okre`lonych od”owiednio na rysunku ”lanu, 
obowiązują zakazy okre`lone w ”rze”isach odrębnych. 

2. Na w/w terenach w”rowadza się zakaz lokalizacji budynków i budowli, z wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego oraz ”rzy”adków wskazanych w ustaleniach szczegóJowych. 

3. W granicach ”asów: technicznego i ochronnego brzegu morskiego, stanowiących obszary bez”o-

`redniego zagrowenia ”owodzią, obowiązują zasady okre`lone wJa`ciwymi przepisami odrębnymi. 

4. Tereny ujęć wody oznaczone w planie symbolami 1W, 2W i 3W mogą być wykorzystywane jedy-

nie do celów związanych z eks”loatacją tych ujęć. 

§ 16. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane 

1. W granicach ”lanu ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane ”owinien s”eJniać warunki okre`lone dla 
dziaJki budowlanej ”rze”isami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Plan w ustaleniach dla ”oszczególnych terenów okre`la minimalne ”owierzchnie dziaJek. 

3. Ustalenia minimalnych ”owierzchni dziaJek nie dotyczą ”odziaJów dokonywanych w celu wydziele-

nia dojazdu do dziaJek budowlanych lub w celu wydzielenia dziaJki na ”owiększenie dziaJki sąsiedniej. 

4. Ustalenia minimalnych ”owierzchni dziaJek nie dotyczą ”odziaJów nieruchomo`ci zabudowanych, 
jeweli ”o dokonaniu ”odziaJów, na wydzielanych dziaJkach zachowane zostaną wymagane planem wskau-
niki powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej. 
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5. W przypadku, w którym ”owierzchnia istniejącej dziaJki jest mniejsza od minimalnej powierzchni 

dziaJki ustalonej dla danego terenu, nie stanowi to naruszenia ustaleL ”lanu. 

6. W granicach ”lanu, dla terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę ustala się mowliwo`ć wydzielenia 
odrębnych dziaJek dla realizacji dróg wewnętrznych, nieoznaczonych w planie, o szeroko`ci ”asa drogo-

wego minimum 5 m na terenach zabudowanych i 10 m na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę oraz 
dla realizacji ”rzej`ć ”ieszych i infrastruktury technicznej. 

§ 17. Ustalenia dotyczące zasad budowy, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej. 

1. Drogi i ciągi komunikacyjne. 

 

2. Parkingi 

 

3. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami: UTM i UTL oraz 10UT, 11UT, 13UT wyznacza się 
minimalną ilo`ć miejsc postojowych samochodów - nie dotyczy istniejącego zainwestowania, o ile nie ma 

mowliwo`ci zrealizowania miejsc ”ostojowych ze względu na istniejącą ”owierzchnię zabudowy - w od-

niesieniu do zabudowy nowo projektowanej: 

- 2 miejsca (w tym garaw) dla 1 budynku; 

- 1 miejsce na 50 m2 ”ow. uwytkowej zabudowy usJug handlu; 
- 1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych w gastronomii. 

4. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem UT, z wyJączeniem wskazanych w pkt 3 oraz PU 

i US miejsca ”arkingowe nalewy lokalizować w granicach dziaJek budowlanych wg niwej ustalonych mini-

malnych wskauników miejsc parkingowych: 

- 1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych w gastronomii; 

- 3 miejsca na 10 Jówek dla hoteli, ”ensjonatów i obiektów turystycznych; 
- 15 miejsc postojowych na 1000 m2 ”ow. uwytkowej zabudowy usJug handlu, biur i obiektów 

sportowych. 

5. W granicach ”lanu ustala się mowliwo`ć obsJugi dziaJek budowlanych z nieoznaczonych na rysunku 

”lanu dróg wewnętrznych: 

1) istniejących w granicach obowiązujących zgodnie z rejestrem gruntów; 
2) wytyczonych zgodnie z § 16 pkt 6. 

6. W granicach ”lanu na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę zezwala się na realizację ”arkingów 
podziemnych, zgodnie z wJa`ciwymi przepisami budowlanymi. 
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7. Na terenach oznaczonych symbolami: 41UTM, 43UTM, 44UTM, 20źL, 7RP, 8RP obowiązują zakazy: 

1) zabudowy budynkami; 

2) grodzenia nieruchomo`ci; 
3) w”rowadzania zadrzewieL i zakrzewieL w pasie terenu o szeroko`ci 17,5 m od osi sieci energetycz-

nej WN 110 KV. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami: 37UTM, 39UTM, 42UTM, 43UTM, 3RM, 10ZL, 12ZL, 6RP, 

7RP obowiązują zakazy: 

1) zabudowy budynkami; 

2) grodzenia nieruchomo`ci; 
3) zadrzewieL i zakrzewieL w pasie terenu o szeroko`ci 20 m od osi sieci gazociągu wysokiego ci`nienia 

DN 150. 

9. W granicach planu: 

1) kawda z dziaJek budowlanych ”rzeznaczonych ”od zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt 

ludzi powinna mieć za”ewnioną mowliwo`ć ”rzyJączenia uzbrojenia dziaJki lub bez”o`rednio budynku 
do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej, z zastrzeweniem 

ppkt 8, 9; 

2) zasady ”rzyJączeL, o których mowa w pkt 1 ”owinny być okre`lone w stosownych warunkach tech-

nicznych, wydawanych na ”odstawie wJa`ciwych ”rze”isów odrębnych; 
3) w robotach budowlanych dotyczących sieci i urządzeL elektroenergetycznych SN i nN nalewy stoso-

wać linie na”owietrzne lub kablowe, a ”rzyJączy elektroenergetycznych - linie kablowe; zezwala się 
na lokalizację w/w sieci i urządzeL elektroenergetycznych w ”asach drogowych dróg gminnych i we-

wnętrznych; 
4) w przypadku wystą”ienia kolizji ”rojektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenerge-

tycznymi nalewy je ”rzebudować w zakresie kolidującym z projektowanym zagospodarowaniem tere-

nu, zgodnie z warunkami okre`lonymi ”rzez wJa`ciwego o”eratora sieci; 
5) w ”rzy”adku ”rowadzenia robót budowlanych sieci i urządzeL infrastruktury gazowej nalewy je lokali-

zować z zachowaniem normatywnych odlegJo`ci zgodnych z wJa`ciwymi przepisami odrębnymi 

i warunkami technicznymi okre`lonymi przez operatora sieci; 

6) zaopatrzenie w cie”Jo budynków ”rzeznaczonych na ”obyt ludzi nalewy za”ewnić z indywidualnych 

uródeJ cie”Ja; 
7) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i ”rzeciw”owarowych nalewy za”ewnić ”rzez ”rzyJączenie 

dziaJek budowlanych do gminnej sieci wodociągowej. Do czasu realizacji sieci wodociągowej zezwala 
się na zao”atrzenie z indywidualnych ujęć wody na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 

8) od”rowadzenie `cieków ”owinno nastą”ić ”rzez ”rzyJączenie dziaJek budowlanych do gminnej sieci 

kanalizacji sanitarnej, z ”rzesyJem `cieków do oczyszczalni `cieków. Do czasu realizacji w/w sieci ze-

zwala się na stosowanie zbiorników bezod”Jywowych lub indywidualnych oczyszczalni `cieków reali-
zowanych zgodnie z przepisami odrębnymi. Po wybudowanie w/w sieci zbiorniki bezod”Jywowe na 

`cieki nalewy zlikwidować; 
9) 9) wody o”adowe nalewy od”rowadzać do sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku, do 

czasu realizacji w/w sieci zezwala się na od”rowadzanie wód o”adowych na teren nieutwardzony lub 
do doJów chJonnych na wJasnej dziaJce (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne 

z warunkami okre`lonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego); 

10) usuwanie od”adów staJych nastę”uje ”rzez wywóz od”adów na skJadowisko od”adów wskazane 
przez gminę. 

10. Ustala się nastę”ujące inwestycje nalewące do zadaL wJasnych gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym: 

1) sieci wodociągowe; 
2) sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) sieci kanalizacji deszczowej. 

11. Roboty budowlane w zakresie inwestycji, o których mowa w pkt 9, ppkt 7, 8, 9 nalewy lokalizować: 

1) w liniach rozgraniczających terenów ”rzeznaczonych ”od drogi ”ubliczne, drogi wewnętrzne i ciągi 
pieszo-jezdne, z wyJączeniem pasów drogowych drogi krajowej oraz dróg ”owiatowych; 
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2) w ”rzy”adkach konieczno`ci technicznych - w granicach dziaJek budowlanych, z zachowaniem od-

”owiednich odlegJo`ci od obiektów budowlanych i urządzeL uzbrojenia terenu. 

12. Zaopatrzenie w wodę odbywać będzie się na nastę”ujących zasadach: 

a) Obszary oznaczone na rysunku planu jako: 1UTM, 2 UTM, 3UTM, 4UTM, 5UTM, 6UTM, 7UTM, 

8UTM, 9UTM, 10UTM, 11UTM, 12UTM, 13UTM, 14 UTM, 14 UTM, 15 UTM, 16UTM, 17 

UTM, 18 UTM, 19 UTM, 20UTM, 21 UTM, 22UTM, 23UTM, 24UTM, 25UTM, 26UTM, 27UTM, 

28UTM, 29UTM, 30UTM, 31UTM, 32UTM, 33UTM, 34UTM, 35UTM, 40UTM, 41UTM, 1UTL, 

2UTL, 3UTL, 4UTL, 5UTL, 6UTL, 7UTL, 8UTL, 9UTL, 10UTL, 11UTL, 12UTL, 1RM, 1UP, 2UP, 

1US, 2US, 1PU, 2PU, 3PU, 4PU, 5PU - zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. 
b) Obszary oznaczone na rysunku planu jako: 36UTM, 37UTM, 38UTM, 39UTM, 40UTM, 43UTM, 

44UTM, 2RM, 3RM - zaopatrzenie w wodę z ”rojektowanej sieci wodociągowej, lokalizowanej na 
zasadach okre`lonych w pkt 11. 

13. Dla projektowanej sieci wodociągowej ustala się nastę”ujące ”arametry: 

a) dla magistralnej sieci wodociągowej DN 110 - 400 mm 

b) dla rozdzielczej sieci wodociągowej DN 30 - 110 mm 

14. Do”uszcza się w”rowadzenia zmian zasad przedstawionych w pkt 12 na ”odstawie s”orządzo-

nego projektu budowlanego. 

15. Do”uszcza się w”rowadzenie zmian parametrów ”rzedstawionych w pkt 13 na podstawie spo-

rządzonego ”rojektu budowlanego. 

16. Odbiór `cieków odbywać będzie się na nastę”ujących zasadach: 

a) Obszary oznaczone na rysunku planu jako: 1UTM, 2 UTM, 3UTM, 4UTM, 5UTM, 6UTM, 7UTM, 

8UTM, 9UTM, 10UTM, 11UTM, 12UTM, 13UTM, 14 UTM, 14 UTM, 15 UTM, 16UTM, 17 

UTM, 18 UTM, 19 UTM, 20UTM, 21 UTM, 22UTM. 23UTM, 24UTM, 25UTM, 26UTM, 27UTM, 

28UTM, 29UTM, 30UTM, 31UTM, 32UTM, 33UTM, 34UTM, 35UTM, 40UTM, 41UTM, 1UTL, 

2UTL, 3UTL, 4UTL, 5UTL, 6UTL, 7UTL, 8UTL, 9UTL, 10UTL, 11UTL, 12UTL, 1RM, 1UP, 2UP, 

1US, 2US, 1PU, 2PU, 3PU, 4PU, 5PU - odbiór `cieków ”o”rzez istniejącą sieć kanalizacyjną. 
b) Obszary oznaczone na rysunku planu jako: 36UTM, 37UTM, 38UTM, 39UTM, 42UTM, 43UTM, 

44UTM, 2RM, 3RM - odbiór `cieków ”o”rzez ”rojektowaną sieć kanalizacyjną lokalizowaną na 
zasadach okre`lonych w pkt 11 

17. Dla ”rojektowanej sieci kanalizacyjnej ustala się nastę”ujące ”arametry: 

a) dla magistralnej sieci kanalizacyjnej DN 150 - 500 mm 

b) dla rozdzielczej sieci kanalizacyjnej DN 30 - 150 mm 

18. Do”uszcza się w”rowadzenia zmian zasad przedstawionych w pkt 16 na ”odstawie s”orządzo-

nego projektu budowlanego. 

19. Do”uszcza się w”rowadzenia zmian parametrów ”rzedstawionych w pkt 17 na podstawie spo-

rządzonego ”rojektu budowlanego. 

20. Ustala się odbiór `cieków ”o”rzez od”rowadzanie siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 
`cieków w KoJobrzegu. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 18. Dla ”oszczególnych terenów w granicach ”lanu obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 20. W granicach obszaru objętego ”lanem dokonuje się zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze 

gruntów rolnych o Jącznej ”owierzchni 6,7739 ha. 

§ 19. 1. Ustalenia dotyczące stawek, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym: 

 
 

2. Dla dziaJek będących wJasno`cią gminy, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym nie ma zastosowania. 

§ 21. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskim. 

§ 22. W granicach niniejszego planu moc tracą: 

 - w czę`ci uchwaJa Nr XI/53/2003 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 8 wrze`nia 2003 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego miejscowo`ci Ustronie Morskie 

i Sianowęty, 
 - w czę`ci uchwaJa Nr XXXIV/193/2005 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 5 wrze`nia 2005 r. 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miejscowo`ci Ustronie Morskie 

i Sianowęty, 
 - w czę`ci uchwaJa Nr XXVI/164/2009 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 16 lutego 2009 r. 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miejscowo`ci Ustronie Morskie 

i Sianowęty. 

§ 23. UchwaJa wchodzi w wycie ”o 30 dniach od daty jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Andrzej Basarab 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLIII/302/2010 

Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 22 ”audziernika 2010 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianowęty 

i obrębu Bagicz 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIII/302/2010 

Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 22 ”audziernika 2010 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zJowonych do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianowęty i czę`ci obrębu Bagicz 

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

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

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 Dz. U. z 2006 r. 

Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Dz. U. 

z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 

Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz. 804, 

Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Ustronie Morskie rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Ustronie Morskie ogJosiJ w prasie miej-

scowej oraz ”o”rzez obwieszczenie na tablicy ogJoszeL o wyJoweniu do ”ublicznego wglądu ”rojektu miej-

scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianowęty i czę`ci obrębu Bagicz 
wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko. 

2. Termin wyJowenia ”rojektu ”lanu do ”ublicznego wglądu zostaJ wyznaczony w dniach od 11 czerwca 

2010 r. do 2 lipca 2010 r., a w dniu 16 czerwca 2010 r. odbyJa się dyskusja ”ubliczna nad ”rzyjętymi 

w ”rojekcie ”lanu rozwiązaniami. 

3. Termin, w którym osoby fizyczne i ”rawne oraz jednostki organizacyjne nie”osiadające osobowo`ci 
prawnej mogJy wnosić uwagi dotyczące ”rojektu ”lanu wyznaczono na dzieL 16 li”ca 2010 r. 

§ 2. Rada Gminy Ustronie Morskie stwierdza, iw do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miej-

scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianowęty i czę`ci obrębu Bagicz 
zJowono dwadzie`cia cztery uwagi. 

§ 3. 1. W dniu 15 czerwca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 79/2, obręb geo-

dezyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana ”rzeznaczenia terenu z funkcji rolniczej na funkcję rekreacyjną. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. Nieruchomo`ć ”oJowona 
jest w granicach obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 4. 1. W dniu 29 czerwca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 19/6 obręb 
geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJo ”rzeznaczenie ”od zabudowę usJug turystycznych z lokalizacją 
zabudowy mieszkaniowej i usJugowej (wJączenie ”rzedmiotowej dziaJki do terenu sąsiedniego oznaczone-

go symbolem 24UTM). 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. W projekcie planu miejscowego podtrzymano funkcję wynikającą 

z dotychczasowego zagospodarowania przedmiotowego terenu oraz wynikającą z dotychczas obowiązu-

jących aktów ”rawa miejscowego. 

§ 5. 1. W dniu 1 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJek ewidencyjnych nr 168/81, obręb 
geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJo rozszerzenie za”isu dotyczącego lokalizacji budynku mieszkalne-

go o zabudowę bliuniaczą. 

2. Uwaga zostaJa uwzględniona. 

§ 6. 1. W dniu 2 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJek ewidencyjnych nr 168/81 oraz 168/82, 

obręb geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJo rozszerzenie za”isu dotyczącego lokalizacji budynku miesz-
kalnego o zabudowę bliuniaczą. 

2. Uwaga zostaJa uwzględniona. 
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§ 7. 1. W dniu 2 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 196, obręb geodezyjny 

Sianowęty, której tre`cią byJo ”owiększenie obszaru zainwestowania w granicach przedmiotowej dziaJki. 

2. Uwaga zostaJa uwzględniona w czę`ci. 

1) Poszerzono granice obszaru ”rzeznaczonego na cele zabudowy usJug turystycznych z mowliwo`cią 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usJugowej w granicach zgodnych z obowiązującym Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. 

2) Pozostawiono bez zmian ”oJowenie obszaru w stosunku do obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”o-

wodzią oraz obszarów wystę”owania chronionych gatunków zwierząt. 

§ 8. 1. W dniu 6 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 200, obręb geode-

zyjny Sianowęty, której tre`cią byJo: 

1) Dla czę`ci dziaJki sąsiadującej z pasem drogi krajowej: zwiększenie maksymalnej powierzchni zabu-

dowy do 30%, zmniejszenie minimalnej ”owierzchni nowowydzielanych dziaJek do 3500 m2, 

2) Dla ”ozostaJej czę`ci dziaJki: zmiana obecnego ”rzeznaczenia terenu na zabudowę jednorodzinną 

z usJugami turystycznymi (wolnostojąca i szeregowa), zwiększenie maksymalnej powierzchni zabu-

dowy do 35%, zmniejszenie minimalnej ”owierzchni nowowydzielanych dziaJek do 1000 m2. 

2. Uwaga zostaJa uwzględniona w czę`ci. 

1) Z obszaru oznaczonego symbolem UT wydzielono obszar UTM, obniwono ”owierzchnię nowowydzie-

lanych dziaJek do 1000 m2, 

2) Dla obszaru oznaczonego symbolem UT zwiększono maksymalny udziaJ ”owierzchni zabudowy w sto-

sunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej do 30% oraz obniwono minimalną ”owierzchnię nowo wy-

dzielanych dziaJek do 3500 m2, 

3) Nie zwiększono maksymalnego udziaJu ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki 
budowlanej do 35%. Dla obszarów oznaczonych w planie jako UTM w/w parametr ”rzyjęto na ”o-

ziomie 40%. 

§ 9. 1. W dniu 8 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 81/16, obręb geode-

zyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana przeznaczenia terenu z funkcji rolniczej na funkcję rekreacyjną. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. Nieruchomo`ć ”oJowona 
jest w granicach obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 10. 1. W dniu 14 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 145/9, obręb 
geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana przeznaczenia terenu z zieleni urządzonej na zabudowę 
usJug turystycznych z lokalizacją zabudowy mieszkaniowej i usJugowej. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie. 

§ 11. 1. W dniu 15 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 196, obręb geode-

zyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana ”rzeznaczenia terenu, mowliwo`ć lokalizacji domu mieszkalnego, 
domków kempingowych, basenu, muszli koncertowej, zieleni, klombów, `ciewek, boiska. 

2. Uwaga zostaJa uwzględniona w czę`ci. 

1) Poszerzono granice obszaru ”rzeznaczonego na cele zabudowy usJug turystycznych z mowliwo`cią 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usJugowej w granicach zgodnych z obowiązującym Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. 

2) Pozostawiono bez zmian ”oJowenie obszaru w stosunku do obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”o-

wodzią oraz obszarów wystę”owania chronionych gatunków zwierząt. 

§ 12. 1. W dniu 15 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJek ewidencyjnych nr 99, 505 

i 133/4, obręb geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJo: 

1) Dodanie za”isów umowliwiających lokalizację zabudowy wielorodzinnej, 

2) Zmniejszenie minimalnej ”owierzchni nowowydzielanych dziaJek do 1200 m2. 

2. Uwaga zostaJa uwzględniona w czę`ci. 

1) Zmniejszono minimalną ”owierzchnię nowowydzielanych dziaJek do 1200 m2. 
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2) Nie w”rowadzono za”isów o mowliwo`ci lokalizacji obszarów zabudowy wielorodzinnej, ”oniewaw 

w granicach caJego o”racowania nie wyznaczano takich obszarów, co jest zgodne z ”olityką gminy 

”rzyjętą w obowiązującym Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Ustronie Morskie. 

§ 13. 1. W dniu 16 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 91/26, obręb geode-

zyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana przeznaczenia terenu z funkcji rolniczej na funkcję rekreacyjną. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. Nieruchomo`ć ”oJowona 
jest w granicach obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 14. 1. W dniu 16 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJek ewidencyjnych nr 81/5, 81/6, 85/2, 

obręb geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana przeznaczenia terenu z funkcji rolniczej na funkcję 
rekreacyjną. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. Nieruchomo`ć ”oJowona 
jest w granicach obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 15. 1. W dniu 16 lipca 2010 r. zJowono trzy uwagi dotyczące dziaJek ewidencyjnych nr 140 i 141, 

obręb geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJo zmniejszenie minimalnej powierzchni nowowydzielanych 

dziaJek do 800 m2 oraz umowliwienie wydzielania dziaJek sJuwących obsJudze komunikacyjnej. 

2. Uwaga zostaJa uwzględniona w czę`ci. 

1) Zmniejszono minimalną ”owierzchnię nowowydzielanych dziaJek do 1000 m2, zgodnie z zapisami 

obowiązującego Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustro-

nie Morskie, 

2) Ustalenia plany miejscowego umowliwiają wydzielenie dziaJek sJuwących obsJudze komunikacyjnej. 

§ 16. 1. W dniu 16 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJek ewidencyjnych nr 134/3, 134/5, 

134/6, obręb geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJo zmniejszenie minimalnej powierzchni nowowydzie-

lanych dziaJek do 1000 m2. 

2. Uwaga zostaJa uwzględniona. 

§ 17. 1. W dniu 16 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 42, obręb geode-

zyjny Sianowęty, której tre`cią byJa likwidacja nie”rzekraczalnej linii zabudowy. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. 

1) W projekcie planu miejscowego nie wprowadzono nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony ulicy 

Lotniczej, a tym samym ”oszerzono obszar ”rzeznaczony ”od zabudowę, 
2) PozostaJe nie”rzekraczalne linie zabudowy, w”rowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi, ksztaJtują 

korzystniejsze warunki zabudowy niw w dotychczas obowiązujących ”rze”isach ”rawa miejscowego. 

§ 18. 1. W dniu 16 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJek ewidencyjnych nr 174/10, obręb 
geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJ brak zgody na ”rzebieg `ciewki ”ieszo-rowerowej w granicach 

nieruchomo`ci. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. źa”is dotyczący ”rzedmiotowej `ciewki stanowi tre`ć informa-

cyjną ”lanu (w ”rzeciwieLstwie do ustaleL ”lanu) zgodną ze stanem istniejącym. Zapis ten nie ingeruje 

w ”rawo wJasno`ci innych podmiotów. 

§ 19. 1. W dniu 16 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 137/4, obręb 
geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJo zmniejszenie minimalnej ”owierzchni nowowydzielanych dziaJek 
do 800 m2 oraz umowliwienie wydzielania dziaJek sJuwących obsJudze komunikacyjnej. 

2. Uwaga zostaJa uwzględniona w czę`ci. 

1) Zmniejszono minimalną ”owierzchnię nowowydzielanych dziaJek do 1000 m2, zgodnie z zapisami 

obowiązującego Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustro-

nie Morskie, 

2) Ustalenia plany miejscowego umowliwiają wydzielenie dziaJek sJuwących obsJudze komunikacyjnej. 
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§ 20. 1. W dniu 16 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 17/15, obręb 
geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJo w”rowadzenie za”isów o mowliwo`ci lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej i mieszkaniowo usJugowej lub wydzielenie terenu ”rzeznaczonego na cele zabudowy usJug 
turystycznych z mowliwo`cią lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usJugowej. 

2. Uwaga zostaJa uwzględniona ”o”rzez wydzielenie terenu ”rzeznaczonego na cele zabudowy usJug 
turystycznych z mowliwo`cią lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usJugowej. 

§ 21. 1. W dniu 18 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 91/24, obręb geo-

dezyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana przeznaczenia terenu z funkcji rolniczej na funkcję rekreacyjną. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. Nieruchomo`ć ”oJowona 
jest w granicach obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 22. 1. W dniu 20 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 91/22, obręb geode-

zyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana przeznaczenia terenu z funkcji rolniczej na funkcję rekreacyjną. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. Nieruchomo`ć ”oJowona 
jest w granicach obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 23. 1. W dniu 20 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 79/23, obręb geode-

zyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana przeznaczenia terenu z funkcji rolniczej na funkcję rekreacyjną. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. Nieruchomo`ć ”oJowona 
jest w granicach obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 24. 1. W dniu 20 lipca 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 79/22, obręb geode-

zyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana przeznaczenia terenu z funkcji rolniczej na funkcję rekreacyjną. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. Nieruchomo`ć ”oJowona 
jest w granicach obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 25. Rada Gminy Ustronie Morskie podtrzymuje stanowisko Wójta Gminy Ustronie Morskie w spra-

wie rozstrzygnięcia uwag zJowonych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu ”lanu. 

§ 26. 1. Rozstrzygnięcie ”owywszych uwag wymagaJo ”onowienia ”rocedury w zakresie wyJowenia 
”rojektu ”lanu do ”ublicznego wglądu w czę`ciach, w których w”rowadzono zmiany do projektu planu. 

2. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Ustronie Morskie ogJosiJ w prasie miejscowej 

oraz ”o”rzez obwieszczenie na tablicy ogJoszeL o ponownym wyJoweniu do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko. 
Termin wyJowenia ”rojektu ”lanu do ”onownego ”ublicznego wglądu zostaJ wyznaczony w dniach 

26 sierpnia 2010 r. do 16 wrze`nia 2010 r., a w dniu 9 wrze`nia 2010 r. odbyJa się dyskusja ”ubliczna 
nad ”rzyjętymi w ”rojekcie ”lanu rozwiązaniami. 

3. Termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo`ci 
prawnej mogJy wnosić uwagi dotyczące ”rojektu ”lanu wyznaczono na dzieL 30 wrze`nia 2010 r. 

§ 27. Rada Gminy Ustronie Morskie stwierdza, iw do ”onownie wyJowonego do ”ublicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianowęty i czę`ci 
obrębu Bagicz zJowono ”ięć uwag. 

§ 28. 1. W dniu 26 sierpnia 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 143/1 ｭCｬ, obręb 
geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana ”rzeznaczenia terenu z funkcji rolniczej na tereny budowlane. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. 

§ 29. 1. W dniu 13 wrze`nia 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 19/6, obręb 
geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJo ”rzeznaczenie ”od zabudowę usJug turystycznych z lokalizacją 
zabudowy mieszkaniowej i usJugowej (wJączenie ”rzedmiotowej dziaJki do terenu sąsiedniego oznaczone-

go symbolem 24UTM). 
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2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. W projekcie planu miejscowego podtrzymano funkcję wynikającą 

z dotychczasowego zagospodarowania przedmiotowego terenu oraz wynikającą z dotychczas obowiązu-

jących aktów ”rawa miejscowego. 

§ 30. 1. W dniu 28 wrze`nia 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 137/4, obręb 
geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJo ”rzeznaczenie caJo`ci ”rzedmiotowej dziaJki na cele budowlane. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. 

§ 31. 1. W dniu 1 ”audziernika 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 143/6 ｭEｬ, ob-

ręb geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana przeznaczenia terenu z funkcji rolniczej na tereny 

budowlane. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. 

§ 32. 1. W dniu 1 ”audziernika 2010 r. zJowono uwagę dotyczącą dziaJki ewidencyjnej nr 91/22, obręb 
geodezyjny Sianowęty, której tre`cią byJa zmiana przeznaczenia terenu z funkcji rolniczej na funkcję rekre-

acyjną. 

2. Uwaga nie zostaJa uwzględniona. Tre`ć uwagi nie jest zgodna z obowiązującym Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. Nieruchomo`ć ”oJowona 
jest w granicach obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 33. Rada Gminy Ustronie Morskie podtrzymuje stanowisko Wójta Gminy Ustronie Morskie w spra-

wie rozstrzygnięcia uwag zJowonych do ”onownie wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu ”lanu. 

§ 34. Nieuwzględnienie ”owywszych uwag nie wymaga ponowienia procedury planistycznej. 

 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIII/302/2010 

Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 22 ”audziernika 2010 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ”o za”oznaniu się z projektem miejscowego 

”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianowęty i czę`ci obrębu Bagicz Rada 

Gminy Ustronie Morskie postanawia: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb 
ws”ólnoty (mieszkaLców) stanowiące - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zadania wJasne gminy zapisane 

w niniejszym planie obejmują: 

1) publiczne drogi gminne, w tym ich o`wietlenie, 
2) sieci wodociągowe, 
3) sieci kanalizacji sanitarnej, 

4) sieci kanalizacji deszczowej. 

2. Realizacja ww. inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. 

ustawą z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL ”ublicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), ustawą 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), 

ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cie-

ków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zm.), ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne 

(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 
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3. S”osób realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do zadaL wJa-

snych gminy okre`lają uchwalane ”rzez Radę Gminy strategie, plany i programy w tym m.in. wieloletnie 

plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwesty-

cyjne i inne. 

§ 2. 1. Zadania w zakresie ww. inwestycji będą finansowane w caJo`ci lub w czę`ci z budwetu gminy 

oraz ze uródeJ zewnętrznych (takich jak m.in. `rodki wJasne ”rzedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyj-

nych, `rodki strukturalne, fundusze unijne i poza unijne, kredyty i ”owyczki i inne), w oparciu o obowiązu-

jące ”rze”isy i zawarte umowy. 

2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.). 

3. Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy oraz inwestycje, 

których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy będą uchwalane w uchwale budwetowej Rady 
Gminy. 
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UCHWAIA NR LVIII/494/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Drawsko Pomorskie. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; 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 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675; Nr 119, poz. 804; Nr 149, poz. 996; Nr 155, poz. 1043), 

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIII/94/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 ”audzier-

nika 2003 r. w s”rawie ”rzystąpienia do zmiany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie i uchwaJą Nr XLIV/389/2006 Rady Miejskiej w Drawsku Po-

morskim z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającą uchwaJę w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany 

w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie oraz 

”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Drawsko Pomorskie ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 

25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Drawsko Pomorskie, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Drawsko Pomorskie, obejmującą obszar miejscowo`ci Gudowo o Jącznej ”owierzchni 
180,95 ha, oznaczoną na rysunku zmiany planu. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJączniki nr 1 - rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo`ci 
Gudowo opracowany w skali 1:2000; 

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

ny Drawsko Pomorskie; 


