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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLI/364/10 

Rady Miejskiej w DarJowie 

z dnia 8 lutego 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póuniejszymi zmianami) Rada Miejska w DarJowie roz-

strzyga co następuje - brak uwag nieuwzględnionych. 
331 

 

332 
332 

UCHWAIA NR XLI/366/10 

 RADY MIEJSKIEJ W DARIOWIE 

 z dnia 8 lutego 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej 

C - DarJówko Wschodnie poJowonej na obszarze Gminy Miasto DarJowo - obszar C3. 

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; 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) Rada Miejska w DarJo-

wie uchwala, co następuje: 

RozdziaJ 1 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z Nr XV/185/08 Rady Miejskiej w DarJowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki 

strukturalnej C - DarJówko Wschodnie, poJowonej na obszarze gminy Miasto DarJowo, po stwierdzeniu 
zgodno`ci projektu planu z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Miasto DarJowo przyjętego uchwaJą Nr XLI/360/10 Rady Miejskiej w DarJowie 
z dnia 8 lutego 2010 r., uchwala się w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki 

strukturalnej C - DarJówko Wschodnie, poJowonej na obszarze Gminy Miasto DarJowo - obszar C3, zwany 

dalej planem miejscowym. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 0,1571 ha oznaczony na rysunku w skali 1:1000, 

stanowiący zaJącznik nr 1 będący integralną czę`ć niniejszej uchwaJy. 

3. Przedmiotem planu miejscowego są tereny usJug wraz z infrastrukturą techniczną. 

4. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

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

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze zmiany studium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Miasto DarJowo; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miej-

scowego. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 16 ｦ 2459 ｦ Poz. 332 

 

5. Ustalenia niniejszej uchwaJy okre`lono zgodnie z obowiązującymi standardami, odpowiednio do za-

gadnieL zawartych w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2. 1. Ustalenia planu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL wstępnych, zawartych w rozdziale 1; 
2) ustaleL szczegóJowych, dla wyznaczonych w planie miejscowym terenów elementarnych zawartych 

w rozdziale 2; 

3) przepisów koLcowych, zawartych w rozdziale 3. 

2. Dla poszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleL. 

§ 3. 1. Dla terenu elementarnego sprecyzowano ustalenia szczegóJowe w następującym ukJadzie: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zasady zagospodarowania przestrzennego i ksztaJtowania zabudowy; 
3) zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci; 
4) zasady tymczasowego zagospodarowania i uwytkowania terenu; 
5) zasady ochrony `rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; 
6) zasady obsJugi komunikacyjnej; 

7) zasady obsJugi inwynieryjnej. 

§ 4. Ilekroć w planie miejscowym uwywa się niwej wymienionych okre`leL, to nalewy je rozumieć na-

stępująco: 

1) teren elementarny - teren wydzielony linią rozgraniczającą, o okre`lonym przeznaczeniu podstawo-

wym, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem cyfrowym, dla którego sformuJowano za-

pisy ustaleL szczegóJowych; 

2) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca usytuowanie `ciany frontowej budynku, zgodnie 
z którą nalewy sytuować zabudowę, przy czym dopuszcza się cofnięcia w gJąb dziaJki do 50% dJugo-

`ci elewacji oraz wycofania linii parteru i rozwiązania go w formie podcienia, arkad bądu wnęk; obo-

wiązująca linia zabudowy nie dotyczy balkonów, loggii, wykuszy wysuniętych nie więcej niw 1,5 m 

poza nią, elementów zagospodarowania terenu, jak: schody, pochylnie oraz budynków towarzyszą-
cych lokalizowanych w gJębi dziaJki; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy: linia, którą nie nalewy przekraczać przy lokalizacji `cian frontowych 
budynków. Dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy czę`ci budynku np. ryzalitów lub wyku-

szy, o Jącznej powierzchni liczonej po obrysie zewnętrznym do 3 m2, z zastrzeweniem przepisów od-

rębnych; 

4) kondygnacja - oznacza to kondygnację nadziemną; 

5) wysoko`ć zabudowy: maksymalna wysoko`ć zabudowy liczona od poziomu terenu przy najniwszym 

wej`ciu do pierwszej kondygnacji budynku, do najwywszego miejsca na przekryciu obiektu, nie licząc 
kominów, masztów, urządzeL technicznych itp.; 

6) kąt poJowenia granic w stosunku do pasa drogowego lub ciągu pieszego: jest to kąt zawarty pomiędzy 
linią wytyczającą granice terenu pasa drogowego, a linią wydzielającą granice poszczególnych dziaJek 

przylegJych do tego pasa, 
RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 5. Tereny zabudowy usJugowej. 

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 U zał. nr 1 powierzchnia 0,1571 ha  
1)  przeznaczenie terenu zabudowa usługowa; 
2)  zasady zagospodarowania 

przestrzennego i kształtowania 
zabudowy 

a) dopuszcza siC zabudowC na granicy działki oraz w odległoWci 9,0 m od nabrzeca basenu portowego, 
b) obowi>zuj>ca i nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 
c) zakaz zagospodarowania obiektami tymczasowymi i do rekreacji indywidualnej, 
d) dopuszcza siC pomieszczenia administracji,  
e) powierzchnia zabudowy do 75% powierzchni działki, 
f) wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji, do 12 m wysokoWci, 
g) dachy dowolne, 
h) dopuszcza siC budowC stacji transformatorowej 15/04 kV wbudowanej; 

3)  zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci 

a) wielkoWć wydzielanej działki - min. 400 m², 
b) k>t połocenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego 90°(± 1°), 
c) zapisy lit.: a, b nie dotycz> budowli i urz>dzeM incynieryjnych, 
d) dopuszcza siC wydzielenie terenu pod istniej>c> przepompowniC Wcieków z bezpoWrednim dostCpem do 
drogi dojazdowej o symbolu 29KDD;  
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4)  zasady tymczasowego 
zagospodarowania i ucytkowania 
terenu 

do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustalon> w planie funkcj> dopuszcza siC dotychczasowe 
ucytkowanie terenu i obiektów istniej>cych; 

5)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i 
dziedzictwa kulturowego 

a) teren jest połocony w obszarze chronionego krajobrazu (OChK-1) „KoszaliMski Pas Nadmorski”, 
w granicach którego obowi>zuj> przepisy odrCbne, 
b) na obszarze chronionego krajobrazu obowi>zuje zakaz realizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony Wrodowiska, 
c) teren w odległoWci 120 m od obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 (PLH220038) „Dolina 
Wieprzy i Studnicy”, 
d) teren w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego - stanowi z mocy ustawy obszar bezpoWredniego 
zagrocenia powodzi>, 
e) w granicach obszaru bezpoWredniego zagrocenia powodzi> obowi>zuj> przepisy odrCbne, 
f) teren w granicach portu morskiego, 
g) w granicach portu morskiego obowi>zuje uzyskanie stosownej zgody na podstawie przepisów 
odrCbnych, 
h) teren w strefie ochronnej obiektów specjalnych, 
i) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej - 10%; 

6)  zasady obsługi komunikacyjnej a) obsługa z ulicy dojazdowej (symb. 29KDD) na terenie portu, 
b) miejsca parkingowe dla budynków z powierzchniami usług handlu 1 miejsce postojowe na 20 m² 
powierzchni sprzedacnej, 
c) zabezpieczenie miejsc parkingowych dopuszcza siC na projektowanym parkingu przy ul. Północnej 
(symb. 55KS); 

7)  zasady obsługi incynieryjnej a) zaopatrzenie w wodC, gaz, energiC elektryczn> i obsługC telekomunikacyjn> oraz odprowadzenie 
Wcieków i wód opadowych nalecy realizować w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci incynieryjne w 
przyległych ulicach, 
b) istniej>ca przepompownia Wcieków do zachowania, dopuszcza siC jej przebudowC, 
c) ustala siC nastCpuj>ce parametry techniczne dla infrastruktury technicznej: 
- sieć wodoci>gowa o Wrednicy Ø 32 - 110 mm, 
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej o Wrednicy Ø 90 - 300 mm, 
- sieć elektroenergetyczna NN - 0,4kV i SN - 15kV. 

 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe 

§ 6. Okre`la się stawkę procentową w wysoko`ci 0,5% z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 

§ 7. Na obszarze C3 objętym planem miejscowym tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - DarJówko Wschodnie poJowonej na obszarze 

Gminy Miasto DarJowo przyjęte uchwaJą Nr IV/34/07 Rady Miejskiej w DarJowie z dnia 6 lutego 2007 r. 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 558). 

§ 8. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmistrzowi Miasta DarJowo. 

§ 9. UchwaJa podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w DarJowie. 

§ 10. UchwaJa wchodzi w wycie po upJywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
Zbigniew Grosz 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLI/366/10 

Rady Miejskiej w DarJowie 

z dnia 8 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLI/366/10 

Rady Miejskiej w DarJowie 

z dnia 8 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLI/366/10 

Rady Miejskiej w DarJowie 

z dnia 8 lutego 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póuniejszymi zmianami), Rada Miejska w DarJowie rozstrzyga, co 

następuje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym planem obejmują: 

1) przebudowę systemów sieci sanitarnej i deszczowej oraz systemów przepompowni `cieków na tere-

nie przeznaczonym do zainwestowania; 

2) dla projektowanej zabudowy przyJącza infrastruktury technicznej. 

§ 2. Sposób realizacji ww. zadaL wJasnych gminy: 

1) realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, 
ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie 

`rodowiska; 
2) inwestycje w zakresie przesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepJa reali-

zowane będą w sposób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póuniejszymi zmianami). 

§ 3. Zasady finansowania ww. zadaL wJasnych gminy: 

1) 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. 1240) przy czym limity wydatków budwetowych na pro-

gramy inwestycyjne wieloletnie są ujęte kawdorazowo w budwecie gminy na kawdy rok; 

2) zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 

ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu `cieków z dnia 7 czerw-

ca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póuniejszymi zmianami), ze `rodków 
wJasnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Radę Miasta 
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) 

lub przez budwet miasta. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLI/366/10 

Rady Miejskiej w DarJowie 

z dnia 8 lutego 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póuniejszymi zmianami) Rada Miejska w DarJowie roz-

strzyga co następuje - brak uwag nieuwzględnionych. 
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