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§ 1. Ustala się na terenie Gminy Drawsko Pomorskie: 

1) liczbę 60 ”unktów s”rzedawy na”“jów zawierających ”“wywej 4,5% alk“h“lu (z wyjątkiem piwa), 

”rzeznacz“nych d“ s”“wycia ”“za miejscem s”rzedawy; 
2) liczbę 25 ”unktów s”rzedawy na”“jów zawierających ”“wywej 4,5% alk“h“lu (z wyjątkiem piwa), 

”rzeznacz“nych d“ s”“wycia w miejscu s”rzedawyŁ 

§ 2. Traci m“c uchwaJa Nr XXXII/322/2001 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie 

ustalenia liczby ”unktów s”rzedawy na”“jów zawierających ”“wywej 4,5% alk“h“lu (za wyjątkiem piwa) 

”rzeznacz“nych d“ s”“wycia ”“za miejscem s”rzedawy (detal) i s”“wycia w miejscu s”rzedawy (gastr“no-

mia) na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie, zmieniona uchwaJą Nr XXXIV/335/2002 Rady Miej-

skiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany uchwaJy Nr XXXII/322/2001 

z dnia 14 grudnia 2001 r. w s”rawie ustalenia liczby ”unktów s”rzedawy na”“jów alk“h“l“wych zawiera-

jących ”“wywej 4,5% alk“h“lu (za wyjątkiem ”iwa) ”rzeznacz“nych d“ s”“wycia ”“za miejscem sprzeda-

wy (detal) i s”“wycia w miejscu s”rzedawy (gastr“n“mia) na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie. 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie czternastu dni “d “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

Przew“dniczący Rady: 
JarosJaw ZduLczyk 
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UCHWAIA NR XL/545/09 

 RAŚY MIASTA KOIOBRZśG 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ czę`ci “bszaru miasta 

K“J“brzeg - Uzdr“wisk“ Wschód dla “bszaru ”“J“w“neg“ ”rzy ul. WJŁ Sik“rskieg“, HŁ K“JJątaja 
i TŁ K“`ciuszki w K“J“brzegu. 

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

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

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

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

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

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 oraz 

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) uchwala się, c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. źg“dnie z uchwaJą Nr XXXIIł448ł09 Rady Miasta K“J“brzeg z dnia 15 kwietnia 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czę`ci “bszaru miasta K“J“brzeg - Uzdr“wisk“ Wschód, ”rzyjęteg“ uchwaJą Nr XVIII/242/08 Rady Miasta 

K“J“brzeg z dnia 18 luteg“ 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 47, poz. 1021) obejmującej 
“bszar ”“J“w“ny ”rzy ul. WJŁ Sik“rskieg“, HŁ K“JJątaja i TŁ K“`ciuszki w K“J“brzegu, któreg“ granice zo-

staJy “kre`l“ne na zaJączniku graficznym nr 1 d“ ”“wywszej uchwaJy oraz ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze 
studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta K“J“brzeg ”rzyjęteg“ 
uchwaJą Rady Miejskiej w K“J“brzegu Nr XLV/470/01 z dnia 4 grudnia 2001 r., uchwala się zmianę miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenneg“ czę`ci “bszaru miasta K“J“brzeg - Uzdr“wisk“ Wschód 
dla “bszaru ”“J“w“neg“ ”rzy ul. WJŁ Sik“rskieg“, HŁ K“JJątaja i TŁ K“`ciuszki w K“J“brzegu, “ ”“wierzchni 
0,9980 ha, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu w skali 1:1000 stan“wiąceg“ zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJyŁ 
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2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany w skali 

1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ mia-

sta K“J“brzeg dla terenu “bjęteg“ ”lanem; 

3) zaJącznik nr 3 - r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag wniesi“nych d“ wyJ“w“neg“ d“ ”ublicz-

neg“ wglądu ”r“jektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie “ s”“s“bie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. Nastę”ujące “znaczenia graficzne na rysunku ”lanu są “b“wiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem; 

2) linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania ”“kry-

wające się z granicami “bszaru “bjęteg“ ”lanem; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) oznaczenie literowe terenu elementarnego. 

§ 3. 1. Ilekr“ć w niniejszej uchwale jest uwyte ”“jęcie lub “kre`lenie: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię “graniczającą “bszar, na którym do-

”uszcza się wzn“szenie budynków, linia ta nie d“tyczy takich staJych elementów budynków jak 

gzymsy, okapy, rury spustowe czy schody i ram”y zewnętrzne; 
2) plan - nalewy ”rzez t“ r“zumieć zmianę miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ będącą 

przedmiotem niniejszej uchwaJy; 
3) powierzchnia biologicznie czynna - nalewy ”rzez t“ r“zumieć teren z nawierzchnią ziemną urządz“ną 

w s”“sób za”ewniający naturalną wegetację, a takwe 50% ”“wierzchni tarasów i str“”“dachów z ta-

ką nawierzchnią, nie mniej jednak niw 10,0 m2 oraz w“dę ”“wierzchni“wą na tym terenie; 

4) powierzchnia zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”“wierzchnię terenu elementarneg“ zajętą ”rzez 
wszystkie budynki zl“kaliz“wane na jeg“ ”“wierzchni, wyznacz“ną ”rzez rzuty ”i“n“we zewnętrz-
nych krawędzi budynków na ”“wierzchnię terenu nie wliczając ”“wierzchni takich staJych elementów 
budynków jak: sch“dy i ram”y zewnętrzne, gzymsy, okapy czy rury spustowe; 

5) teren elementarny - nalewy ”rzez t“ r“zumieć wydziel“ny na rysunku ”lanu liniami r“zgraniczającymi 

teren oznaczony symbolem literowym, któremu z“staJ“ ”rzy”isane ”rzeznaczenie. 

2. P“jęcia i “kre`lenia uwyte w uchwale, a nie zdefini“wane w niniejszym ”aragrafie nalewy r“zumieć 
zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami. 

§ 4. Ustala się ”rzeznaczenie terenu elementarnego wyznaczonego liniami r“zgraniczającymi i ozna-

czonego symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu: teren zabudowy uzdrowiskowo - wypoczynkowej - 

oznaczone symbolem przeznaczenia UZ. 

§ 5. Wszelkie niezbędne dla ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania miejsc“w“`ci “biekty i urządzenia, 
a w szczególn“`ci: “biekty “bsJugi technicznej, “biekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym: 

stacje transformatorowe, przepom”“wnie `cieków, urządzenia w“dne i meli“racji, zieleL urządz“ną i izo-

lacyjną, d“jazdy, ciągi ”iesz“-jezdne, ciągi ”iesze, `ciewki r“wer“we m“wna realiz“wać na terenie elemen-

tarnym w s”“sób niek“lidujący z innymi ustaleniami planu i przepisami “drębnymi. 

§ 6. 1. Na terenie ”lanu ustala się zakaz skJad“wania “d”adów, ”r“wadzenia “dzysku lub unieszko-

dliwiania ich. 

2. Na terenie ”lanu zakazuje się l“kalizacji dziaJaln“`ci mogącej ”r“wadzić d“ ”rzekr“czenia d“”usz-
czalnych wielk“`ci “ddziaJywania na `r“d“wisk“ ”rzez wytwarzanie haJasu, wibracji, ”ól elektr“magne-

tycznych, zanieczyszczania powietrza czy gleby. 

§ 7. 1. Obszar “bjęty ”lanem znajduje się w “bszarze chr“ni“neg“ kraj“brazu ｭK“szaliLski Pas Nad-

morskiｬ, w którym “b“wiązują “graniczenia zag“s”“dar“wania i uwytk“wania terenów “kre`l“ne w ”rze-

”isach “drębnychŁ 

2. źakazuje się ”r“wadzenia inwestycji w s”“sób m“gący s”“w“d“wać naruszenie wal“rów krajo-

brazowych. 
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§ 8. Obszar “bjęty ”lanem znajduje się w granicach strefy ś “chr“ny eks”“zycji kraj“brazu kulturo-

wego, dla “chr“ny, któreg“ “b“wiązuje: 

1) zakaz wzn“szenia “biektów kubatur“wych zamykających i degradujących eks”“zycję na ”ark zabyt-

kowy imŁ Stefana ver“mskiego od strony morza; 

2) zakaz lokalizacji nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej; 

3) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących n“`ników reklamowych. 

§ 9. Obszar “bjęty ”lanem znajduje się w granicach strefy A “chr“ny uzdr“wisk“wej, w którym obo-

wiązują zasady ujęte w f“rmie nakazów i zakazów zawarte w ”rze”isach “drębnychŁ 

§ 10. Obszar “bjęty ”lanem znajduje się w granicach terenu górniczeg“ K“J“brzeg dla wód leczni-

czych i b“r“win i “bszaru górniczeg“ K“J“brzeg II dla wód leczniczych, w którym ob“wiązują zasady ujęte 
w formie nakazów i zakazów zawarte w ”rze”isach “drębnychŁ 

§ 11. Obszar “bjęty ”lanem znajduje się w granicach ”asa “chr“nneg“ brzegu morskiego stanowią-
ceg“ “bszar bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dzią, w którym “b“wiązują zasady ujęte w formie nakazów 
i zakazów zawarte w ”rze”isach “drębnychŁ 

§ 12. 1. źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“ na dziaJki bud“wlaneŁ 

2. źakaz ”“dziaJu nie d“tyczy wydzieleL ”“d urządzenia infrastruktury technicznej “raz wydzieleL 
w celach “kre`l“nych ”rze”isami “drębnymi. 

§ 13. Ustala się zakaz tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenu za wyjąt-

kiem wyk“rzystania w s”“sób zg“dny z d“tychczas“wym. 

§ 14. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu UZ o powierzchni 

0,9980 ha “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: teren zabudowy uzdrowiskowo - wypoczynkowej; 

2) zasady zagospodarowania: 

a) zabudowa: budynki sanatorium uzdr“wisk“weg“, “`r“dka wy”“czynk“w“-rehabilitacyjnego uzu-

”eJni“ne wbudowanymi w nie usJugami sJuwącymi “bsJudze ”acjenta i turysty, 
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) ”“wierzchnia zabud“wy: nie więcej niw 40% ”“wierzchni terenu, 
d) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej w ”“wierzchni terenu nie mniej niw 40%, 
e) wys“k“`ć zabud“wy: nie więcej niw 5 k“ndygnacji i nie wywej niw 20,0 m n.p.m., 

f) dachy str“me “ kącie nachylenia ”“Jaci dach“wych 30°-45°, d“”uszcza się dachy ”Jaskie (d“ 15°), 
g) zakazuje się gr“dzenia terenu elementarnego ogrodzeniem z prefabrykowanych elementów beto-

n“wych i “d str“ny dróg ”ublicznych “gr“dzeniem wys“k“`ci wywszej niw 1,50 m, 

h) zakaz lokalizacji na obiektach reklam “ ”“wierzchni większej niw 3 m² “raz takich, które nie są 
związane bez”“`redni“ z funkcją danego obiektu; 

3) obsJuga k“munikacyjna terenu elementarneg“ z lewącej ”“za “bszarem planu drogi publicznej gminnej 

- ul. K“JJątaja; 
4) na terenie elementarnym nalewy za”ewnić “d”“wiednią d“ ”r“gramu usJug il“`ć miejsc parkingowych 

za”ewniających “bsJugę terenu i ruch d“jazd“wy, z uwzględnieniem stan“wisk, z których k“rzystać 
będą “s“by nie”eJn“s”rawne, w il“`ci nie ”rzekraczającej 10% miejsc sanatoryjnych; 

5) na “bszarze ”lanu nie ”rzewiduje się modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej w zakresie nalewącym d“ zadaL wJasnych gminy; 

6) dla indywidualnych r“związaL infrastruktury technicznej “b“wiązują ustalenia: 
a) za“”atrzenie w w“dę z istniejąceg“ ”“za “bszarem ”lanu w“d“ciągu k“munalnego, 

b) niezalewnie “d zasilania z sieci w“d“ciąg“wej, nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJ“`ci d“staw 
w“dy ”itnej ze uródeJ zastę”czych dla ludn“`ci “raz w“dy d“ likwidacji skaweL, w tym znajdujących 

się ”“za “bszarem ”lanu, a takwe d“ celów ”rzeciw”“war“wych zg“dnie z przepisami “drębnymi, 

c) “d”r“wadzenie `cieków sanitarnych: d“ znajdująceg“ się ”“za “bszarem planu systemu sieci ka-

nalizacji grawitacyjnej i tJ“cznej d“ “czyszczalni `cieków w Grzyb“wie (gmŁ K“J“brzeg), 
d) “d”r“wadzenie `cieków “”ad“wych i r“zt“”“wych z “bszaru ”lanu d“ znajdującej się ”“za “b-

szarem ”lanu sieci kanalizacji deszcz“wej, “b“wiązuje “czyszczanie `cieków “”ad“wych i r“zto-

”“wych z ”arkingów ”“wywej 10 stan“wisk ”rzed w”r“wadzeniem ich do odbiornika (zgodnie 

z “b“wiązującymi przepisami szczegóJ“wymi), d“”uszcza się wyk“rzystanie wód “”ad“wych nie 
wymagających “czyszczania d“ gr“madzenia i uwycia d“ nawadniania zieleni, 
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e) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i ”r“jekt“wanej ”“za “bszarem planu sieci elektro-

energetycznej prowadzonej na poziomie `rednich i niskich na”ięć siecią kabl“wą, 
f) za“”atrzenie w gaz ze znajdującej się ”“za “bszarem ”lanu sieci gaz“wej ”“”rzez r“zbud“wę sie-

ci gaz“wej “ `rednicach nie mniejszych jak DN 63, 

g) ucie”J“wnienie w “”arciu “ realizację l“kalnych i indywidualnych uródeJ cie”Ja realiz“wanych 
z zastosowaniem urządzeL wyk“rzystujących ”aliwa nie ”“w“dujące ”“nadn“rmatywnego zanie-

czyszczenia ”“wietrza, d“”uszcza się realizację systemów grzewczych wyk“rzystujących uródJa 
odnawialne, 

h) “bsJuga telek“munikacyjna z istniejącej i ”r“jekt“wanej ”“za “bszarem ”lanu sieci telek“munikacyjnej, 
i) “d”ady nalewy gr“madzić w ”“jemnikach do czasowego gromadzenia “d”adów z uwzględnieniem 

ich segregacji i wyw“zić trans”“rtem specjalistycznym na wskazane przez miasto wysypisko. 

§ 15. Ustala się stawki sJuwące naliczaniu jedn“raz“wej “”Jaty z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci 
dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem terenu UZ w wys“k“`ci: 30%Ł 

§ 16. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Prezydent“wi Miasta K“Jobrzeg. 

§ 17. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szenia jej w Śzienniku Urzęd“wym 

W“jewództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

Przew“dnicząca Rady: 
Urszula Śwega-Matuszczak 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XL/545/09 

Rady Miasta K“J“brzeg 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XL/545/09 

Rady Miasta K“J“brzeg 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XL/545/09 

Rady Miasta K“J“brzeg 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

Rozstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag wniesi“nych d“ wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ 
wglądu ”r“jektu ”lanu 

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

przestrzennym (Dz. U. 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, Nr 225, poz. 1635, 

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413) Rada Miasta K“J“brzeg r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag d“ wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na 
`r“d“wisk“ ”r“jektu zmiany miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ czę`ci “bszaru Miasta 
K“J“brzeg - Uzdrowisko Wschód dla “bszaru ”“J“w“neg“ ”rzy ul. WJŁ Sik“rskieg“, HŁ K“JJątaja i TŁ Ko-

`ciuszki, nie r“zstrzyga się “ s”“s“bie ich r“z”atrzeniaŁ 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XL/545/09 

Rady Miasta K“J“brzeg 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

R“zstrzygnięcie “ s”“s“bie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
d“ 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. 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, Nr 225, poz. 1635, 

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413), Rada Miasta K“J“brzeg r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 

W związku z brakiem na obszarze zmiany miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ czę`ci 
“bszaru Miasta K“J“brzeg - Uzdr“wisk“ Wschód dla “bszaru ”“J“w“neg“ ”rzy ul. WJŁ Sik“rskieg“, HŁ K“J-
Jątaja i TŁ K“`ciuszki inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej sJuwącej zas”“k“jeniu zbi“r“wych 
potrzeb mieszkaLców stan“wiących zadania wJasne gminy, nie r“zstrzyga się “ s”“s“bie ich realizacji 
oraz zasadach ich finansowania. 
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UCHWAIA NR XL/547/09 

 RAŚY MIASTA KOIOBRZśG 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w s”rawie ustalenia “”Jat za usJugi `wiadcz“ne ”rzez ”ubliczne ”rzedszk“la miejskie 

w K“J“brzegu. 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 r. o systemie “`wiaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 

Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; 

z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 

poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, 

poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, 


