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3. Obowiązek za”Jaty kosztów o których mowa w ust. 1 lit. a i b i ust. 2, ”odlega za”Jacie nie ”óuniej 
niw do dnia zawarcia umowy ”rzenoszącej wJasno`ćŁ 

§ 30. Jeweli ”o wyodrębnieniu czę`ci lokali w budynku, wJa`ciciel lub najemca dokona ”rac budowla-

nych, ada”tacyjnych, it”Ł mających w”Jyw na zmianę struktury lokali i udziaJów w czę`ciach ws”ólnych, 
zobowiązany jest do wykonania nowego ”rojektu wyodrębnienia lokali i zmiany tre`ci umów z ”ozostaJy-

mi wJa`cicielami oraz ”okrycia wszelkich kosztów z tym związanychŁ 

§ 31. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale zastosowanie mają ”rze”isy ustawyŁ 

§ 32. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi GminyŁ 

§ 33. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych okre`la odrębna uchwaJaŁ 

§ 34. Traci moc uchwaJa Nr XV/113/08 Rady Gminy w Bierzwniku z dnia 19 czerwca 2008 r. 

w s”rawie okre`lenia zasad gos”odarowania nieruchomo`ciami stanowiącymi wJasno`ć Gminy Bierzwnik, 
nabywania nieruchomo`ci do zasobu gminnego. 

§ 35. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

Przewodniczący Rady: 
Henryk Panek 
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UCHWAIA NR XLI/432/10 

 RADY GMINY MIELNO 

 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci gminy 
Mielno w obrębach ewidencyjnych Gąski i Sarbinowo obejmującego grunty rolne i le`ne. 

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; 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), Rada Gminy Mielno uchwala, co 

nastę”uje: 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego Gminy Mielno, ”rzyjętego uchwaJą Rady Gminy Mielno Nr XXXI/224/97 z dnia 7 listopada 1997 r., 

uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci gminy Mielno w obrębach ewiden-

cyjnych Gąski i Sarbinowo obejmującego grunty rolne i le`ne, obejmujący teren o ”owierzchni okŁ 
285,7 ha, zwany dalej ｭplanemｬ zgodnie z uchwaJą Nr XXIII/223/08 Rady Gminy Mielno z dnia 29 sierp-

nia 2008 r. o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci 
Gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Gąski i Sarbinowo obejmującego grunty rolne i le`neŁ 

§ 2. Integralną czę`cią uchwaJy jest: 

1) zaJącznik nr 1.1 - czę`ć graficzna stanowiąca zaJącznik do uchwaJy, zwana dalej ｭrysunkiem planuｬ, 
w skali 1:5000; 

2) zaJącznik nr 1.2 - czę`ć graficzna stanowiąca zaJącznik do uchwaJy, zwana dalej ｭrysunkiem planuｬ, 
w skali 1:1000; 

3) zaJącznik nr 1.3 - czę`ć graficzna stanowiąca zaJącznik do uchwaJy, zwana dalej ｭrysunkiem planuｬ, 
w skali 1:1000; 
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4) zaJącznik nr 1.4 - czę`ć graficzna stanowiąca zaJącznik do uchwaJy, zwana dalej ｭrysunkiem planuｬ, 
w skali 1:500; 

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

Mielno; 

6) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w ”lanie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej oraz zasad ich finansowania; 

7) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu planu. 

§ 3. 1. Kawdy teren ”osiada ws”ólne dla tekstu i rysunku ”lanu, jednoznacznie go identyfikujące 
oznaczenie cyfrowe i literowe. 

2. Oznaczenie terenu skJada się z dwóch czJonów: 

1) liczby: okre`lającej kolejny numer terenu; 
2) ciągu liter: okre`lającego ”rzeznaczenie terenuŁ 

§ 4. Na rysunku ”lanu nastę”ujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) granica opracowania planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) strefa eks”ozycji na latarnię morską w Gąskach i tereny ”rzymorskie; 
4) strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

5) oznaczenia graficzne oraz literowe i cyfrowe terenów o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania. 

§ 5. Ustala się ”odziaJ obszaru objętego ”lanem na 9 terenów, dla których okre`lono nastę”ujące 
przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi: 

1) R - tereny rolnicze; 

2) ZL - lasy; 

3) K - tereny infrastruktury technicznej: kanalizacja; 

4) G - tereny infrastruktury technicznej: gazownictwo. 

§ 6. Teren 01.R o powierzchni ok. 65,60 ha. 

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze. 

2. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) ustala się ochronę otwartej ”rzestrzeni; 
2) ustala się zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 
3) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych o wysoko`ci większej niw 2,0 m. 

3. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w obszarze chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
gdzie obowiązują ”rze”isy odrębne; 

2) ”rojektowane uwytkowanie i zagos”odarowanie terenu nie mowe stanowić uródJa zanieczyszczeL dla 
`rodowiska wodno-gruntowego. 

4. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: na terenie 
ustala się strefę eks”ozycji na latarnię morską w Gąskach i tereny ”rzymorskieŁ 

5. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nie dotyczyŁ 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: na terenie obowią-
zuje zakaz zabudowy budynkami. 

7. Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
powodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

1) teren jest ”oJowony ”oza zasięgiem obszarów i terenów górniczych; 
2) teren znajduje się w obszarze ”asa ochronnego brzegu morskiego i w związku z tym jest zaliczony do 

obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
3) teren nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrowonych ruchami masowymi ziemiŁ 
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8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) ustala się zakaz zabudowy budynkami; 
2) ustala się zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w odlegJo`ci mniejszej niw 200 m od linii brzegu 

klifowego; 

3) w ”rzy”adku uszkodzenia urządzeL drenarskich nalewy je na”rawić lub ”rzebudować system odwad-

niający w celu za”ewnienia ”rawidJowego funkcjonowania urządzeL melioracyjnychŁ 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: dojazd do terenu - z dróg ”u-

blicznych ”oJowonych ”rzy wschodniej i ”oJudniowej granicy terenu (poza granicami opracowania). 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

1) ”rzez teren ”rzebiega istniejący gazociąg ŚN150, dla którego obowiązuje strefa kontrolowana o sze-

roko`ci nie mniejszej niw 4 m; 

2) na terenie do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej za wyjątkiem: 
a) masztów radiowych i telefonii komórkowych oraz wiew telewizyjnych, 
b) infrastruktury związanej z obsJugą terenów objętych zakazem zabudowy, ”rzeznaczonej do celów 

innych niw obsJuga dziaJalno`ci rolniczej; 
3) w strefie lokalizacji urządzeL i instalacji gazowniczych do”uszcza się lokalizację gazociągów wysokie-

go ci`nienia oraz obiektów i urządzeL związanych z funkcjonowaniem ukJaduŁ Po wybudowaniu gazo-

ciągów obowiązywać będą dla nich strefy kontrolowane, których szeroko`ć ”owinna być zgodna 
z ”rze”isami odrębnymiŁ 

12. S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: zakazuje się 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym lokalizowanych na czas nie dJuwszy niw 120 dni 
oraz obiektów budowlanych nie wymagających ”ozwolenia na budowę lub zgJoszenia budowyŁ 

13. Stawka procentowa: 10%. 

§ 7. Teren 02.R o powierzchni ok. 89,33 ha. 

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze. 

2. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) ustala się ochronę otwartej ”rzestrzeni; 
2) ustala się zakaz lokalizacji no`ników reklamowychŁ 

3. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w obszarze chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
gdzie obowiązują ”rze”isy odrębne; 

2) ”rojektowane uwytkowanie i zagos”odarowanie terenu nie mowe stanowić uródJa zanieczyszczeL dla 
`rodowiska wodno-gruntowego. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1) ustala się ochronę historycznej alei klonowej - usuwanie drzew wyJącznie w celu za”ewnienia bez”ie-

czeLstwa ruchu drogowego; 
2) ustanawia się strefę ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego - 

wskazaną na rysunku ”lanu, na terenie której obowiązują nakazy i zakazy zgodne z ”rze”isami odręb-

nymi dotyczącymi ochrony zabytków oraz w ”rzy”adku ”odejmowania ”rac ziemnych obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 

z wJa`ciwym Konserwatorem źabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnychŁ 

5. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nie dotyczy. 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: na terenie obowią-
zuje zakaz zabudowy budynkami. 
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7. Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

1) teren jest ”oJowony ”oza zasięgiem obszarów i terenów górniczych; 
2) teren znajduje się w obszarze ”asa ochronnego brzegu morskiego i w związku z tym jest zaliczony do 

obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
3) teren nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrowonych ruchami masowymi ziemiŁ 

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2) do”uszcza się wydzielenie dojazdów do terenów 08ŁG i 09ŁGŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) ustala się zakaz zabudowy budynkami; 
2) ustala się zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w odlegJo`ci mniejszej niw 200 m od linii brzegu 

klifowego, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej; 
3) nalewy za”ewnić dostę” do terenu 08ŁG i 09ŁG; 
4) w ”rzy”adku uszkodzenia urządzeL drenarskich nalewy je na”rawić lub ”rzebudować system odwad-

niający w celu za”ewnienia ”rawidJowego funkcjonowania urządzeL melioracyjnychŁ 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: dojazd do terenu - z dróg ”ublicz-

nych ”oJowonych ”rzy ”óJnocnej, zachodniej i ”oJudniowej granicy terenu (poza granicami opracowania). 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

1) ”rzez teren ”rzebiega istniejący gazociąg ŚN150, dla którego obowiązuje strefa kontrolowana o sze-

roko`ci nie mniejszej niw 4 m; 

2) na terenie do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej za wyjątkiem infrastruk-

tury związanej z obsJugą terenów objętych zakazem zabudowy, ”rzeznaczonej do celów innych niw 
obsJuga dziaJalno`ci rolniczej; 

3) w strefie lokalizacji urządzeL i instalacji gazowniczych do”uszcza się lokalizację gazociągów wysokie-

go ci`nienia oraz obiektów i urządzeL związanych z funkcjonowaniem ukJaduŁ Po wybudowaniu gazo-

ciągów obowiązywać będą dla nich strefy kontrolowane, których szeroko`ć ”owinna być zgodna 
z prze”isami odrębnymiŁ 

12. S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: zakazuje się 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym lokalizowanych na czas nie dJuwszy niw 120 dni 
oraz obiektów budowlanych nie wymagających ”ozwolenia na budowę lub zgJoszenia budowyŁ 

13. Stawka procentowa: 10%. 

§ 8. Teren 03.R o powierzchni ok. 59,14 ha. 

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze. 

2. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) ustala się ochronę otwartej ”rzestrzeni; 

2) ustala się zakaz lokalizacji no`ników reklamowychŁ 

3. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w obszarze chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
gdzie obowiązują ”rze”isy odrębne; 

2) ”rojektowane uwytkowanie i zagos”odarowanie terenu nie mowe stanowić uródJa zanieczyszczeL dla 
`rodowiska wodno-gruntowego. 

4. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1) ustala się ochronę cmentarza rodowego (obiekt wpisany do ewidencji konserwatorskiej) - wszelkie 

dziaJania w obrębie cmentarza wymagają uzyskania o”inii wJa`ciwego Konserwatora źabytków; 
2) ustala się ochronę historycznych alei klonowych - usuwanie drzew wyJącznie w celu za”ewnienia 

bez”ieczeLstwa ruchu drogowego. 
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5. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nie dotyczyŁ 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) na terenie obowiązuje zakaz zabudowy budynkami, za wyjątkiem zabudowy związanej z funkcjono-

waniem stacji pomp: 

a) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 15% ”owierzchni dziaJki, 
b) ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 60% ”owierzchni dziaJki, 
c) wysoko`ć zabudowy: nie więcej niw 4,5 m. 

7. Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

1) teren jest ”oJowony ”oza zasięgiem obszarów i terenów górniczych; 
2) teren nie jest zaliczony do obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
3) teren nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrowonych ruchami masowymi ziemiŁ 

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
2) do”uszcza się wydzielenie dojazdu do stacji ”om” zlokalizowanej na dziaJce 193ł6Ł 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) ustala się zakaz zabudowy budynkami, za wyjątkiem zabudowy związanej z funkcjonowaniem stacji ”om”; 
2) nalewy za”ewnić dostę” do terenu stacji ”om” zlokalizowanej na dziaJce 193ł6; 
3) w ”rzy”adku uszkodzenia urządzeL drenarskich nalewy je na”rawić lub ”rzebudować system odwad-

niający w celu za”ewnienia ”rawidJowego funkcjonowania urządzeL melioracyjnychŁ 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: dojazd do terenu - z dróg ”u-

blicznych ”oJowonych ”rzy ”óJnocnej i zachodniej granicy terenu (”oza granicami opracowania). 

11. źasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: na terenie do”uszcza się 
lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej za wyjątkiem infrastruktury związanej z obsJugą te-

renów objętych zakazem zabudowyŁ 

12. S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: zakazuje się 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym lokalizowanych na czas nie dJuwszy niw 120 dni 
oraz obiektów budowlanych nie wymagających ”ozwolenia na budowę lub zgJoszenia budowyŁ 

13. Stawka procentowa: 10%. 

§ 9. Teren 04.ZL o powierzchni ok. 2,18 ha. 

1. Przeznaczenie terenu: lasy. 

2. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala sięŁ 

3. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w obszarze chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
gdzie obowiązują ”rze”isy odrębne; 

2) ”rojektowane uwytkowanie i zagos”odarowanie terenu nie mowe stanowić uródJa zanieczyszczeL dla 
`rodowiska wodno-gruntowego. 

4. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: na terenie 
nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach kulturowychŁ 

5. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nie dotyczy. 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: na terenie obowią-
zuje zakaz zabudowy. 

7. Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

1) teren jest ”oJowony ”oza zasięgiem obszarów i terenów górniczych; 
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2) teren nie jest zaliczony do obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
3) teren nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrowonych ruchami masowymi ziemiŁ 

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: ustala się zakaz zabudowyŁ 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: dojazd do terenu - jak w stanie 

istniejącymŁ 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: nie dotyczy. 

12. S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: nie ustala sięŁ 

13. Stawka procentowa: 10%. 

§ 10. Teren 05.R o powierzchni ok. 60,55 ha. 

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze. 

2. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: ustala się ochronę otwartej ”rzestrzeniŁ 

3. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w obszarze chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
gdzie obowiązują ”rze”isy odrębne; 

2) projektowane uwytkowanie i zagos”odarowanie terenu nie mowe stanowić uródJa zanieczyszczeL dla 
`rodowiska wodno-gruntowego. 

4. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: na terenie 
nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach kulturowychŁ 

5. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nie dotyczyŁ 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: na terenie obowią-
zuje zakaz zabudowy budynkami. 

7. Granice i sposoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

1) teren jest ”oJowony ”oza zasięgiem obszarów i terenów górniczych; 
2) teren nie jest zaliczony do obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
3) teren nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrowonych ruchami masowymi ziemiŁ 

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) ustala się zakaz zabudowy budynkami; 
2) w ”rzy”adku uszkodzenia urządzeL drenarskich nalewy je na”rawić lub ”rzebudować system odwad-

niający w celu za”ewnienia ”rawidJowego funkcjonowania urządzeL melioracyjnychŁ 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: dojazd do terenu - z dróg ”u-

blicznych ”oJowonych ”rzy ”óJnocnej i zachodniej granicy terenu (poza granicami opracowania). 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

1) na terenie do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej za wyjątkiem infrastruk-

tury związanej z obsJugą terenów objętych zakazem zabudowy, ”rzeznaczonej do celów innych niw 
obsJuga dziaJalno`ci rolniczej; 

2) w strefie lokalizacji urządzeL i instalacji gazowniczych do”uszcza się lokalizację gazociągów wysokie-

go ci`nienia oraz obiektów i urządzeL związanych z funkcjonowaniem ukJaduŁ Po wybudowaniu gazo-

ciągów obowiązywać będą dla nich strefy kontrolowane, których szeroko`ć ”owinna być zgodna 
z ”rze”isami odrębnymiŁ 
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12. S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: zakazuje się 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym lokalizowanych na czas nie dJuwszy niw 120 dni 
oraz obiektów budowlanych nie wymagających ”ozwolenia na budowę lub zgJoszenia budowyŁ 

13. Stawka procentowa: 10%. 

§ 11. Teren 06.R o powierzchni ok. 4,25 ha. 

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze. 

2. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: ustala się ochronę otwartej ”rzestrzeniŁ 

3. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w obszarze chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ 
gdzie obowiązują ”rze”isy odrębne; 

2) ”rojektowane uwytkowanie i zagos”odarowanie terenu nie mowe stanowić uródJa zanieczyszczeL dla 
`rodowiska wodno-gruntowego. 

4. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1) ustanawia się strefę ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego - 

wskazaną na rysunku ”lanu, na terenie której obowiązują nakazy i zakazy zgodne z ”rze”isami odręb-

nymi dotyczącymi ochrony zabytków oraz w ”rzy”adku ”odejmowania ”rac ziemnych obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 

z wJa`ciwym Konserwatorem źabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnychŁ 

5. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nie dotyczyŁ 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: na terenie obowią-
zuje zakaz zabudowy budynkami. 

7. Granice i sposoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

1) teren jest ”oJowony ”oza zasięgiem obszarów i terenów górniczych; 
2) teren nie jest zaliczony do obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
3) teren nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrowonych ruchami masowymi ziemiŁ 

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
2) do”uszcza się wydzielenie dojazdu do terenu 07ŁK,GŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) ustala się zakaz zabudowy budynkami; 
2) nalewy za”ewnić dostę” do terenu 07ŁK,G; 
3) w ”rzy”adku uszkodzenia urządzeL drenarskich nalewy je na”rawić lub ”rzebudować system odwad-

niający w celu za”ewnienia ”rawidJowego funkcjonowania urządzeL melioracyjnychŁ 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: dojazd do terenu - z dróg ”u-

blicznych ”oJowonych ”rzy ”óJnocnej i zachodniej granicy terenu (”oza granicami o”racowania)Ł 

11. źasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: na terenie do”uszcza się 
lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej za wyjątkiem infrastruktury związanej z obsJugą te-

renów objętych zakazem zabudowyŁ 

12. S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: zakazuje się 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym lokalizowanych na czas nie dJuwszy niw 120 dni 
oraz obiektów budowlanych nie wymagających ”ozwolenia na budowę lub zgJoszenia budowyŁ 

13. Stawka procentowa: 10%. 
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§ 12. Teren 07.K,G o powierzchni ok. 4,02 ha. 

1. Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja i gazownictwo: 

1) do”uszcza się lokalizację zabudowy za”lecza technicznego oczyszczalni `cieków w Kiszkowie; 

2) zabrania się lokalizacji urządzeL i obiektów bez”o`rednio związanych z ”rocesami oczyszczania `cieków; 
3) do”uszcza się lokalizację zabudowy, obiektów i urządzeL związanych z obsJugą terminala gazowegoŁ 

2. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala sięŁ 

3. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w obszarze chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
gdzie obowiązują ”rze”isy odrębne; 

2) ”rojektowane uwytkowanie i zagos”odarowanie terenu nie mowe stanowić uródJa zanieczyszczeL dla 
`rodowiska wodno-gruntowego. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: na terenie 
nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach kulturowychŁ 

5. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nie dotyczyŁ 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 2% ”owierzchni dziaJki; 
2) ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 70% ”owierzchni dziaJki; 
3) wysoko`ć zabudowy: nie więcej niw 4,5 m. 

7. Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

1) teren jest ”oJowony ”oza zasięgiem obszarów i terenów górniczych; 
2) teren nie jest zaliczony do obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
3) teren nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrowonych ruchami masowymi ziemiŁ 

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie terenu wzdJuw linii 
rozgraniczającychŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) teren ”oJowony w strefie oddziaJywania oczyszczalni `cieków - ustala się nakaz wprowadzenia kom-

”leksów zieleni izolacyjnej; 
2) w ”rzy”adku uszkodzenia urządzeL drenarskich nalewy je na”rawić lub ”rzebudować system odwad-

niający w celu za”ewnienia ”rawidJowego funkcjonowania urządzeL melioracyjnychŁ 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: dojazd do terenu - z drogi publicz-

nej (”oza granicami o”racowania) ”rzez teren 06ŁR; do”uszcza się dojazd od strony oczyszczalni `ciekówŁ 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: nie ustala sięŁ 

12. S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: nie ustala sięŁ 

13. Stawka procentowa: 30%. 

§ 13. Teren 08.G o powierzchni ok. 0,60 ha. 

1. Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo: 

1) do”uszcza się lokalizację zabudowy oraz obiektów i urządzeL związanych z obsJugą miejsca lądowa-

nia gazociąguŁ 

2. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala sięŁ 

3. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w obszarze chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
gdzie obowiązują ”rze”isy odrębne; 

2) ”rojektowane uwytkowanie i zagos”odarowanie terenu nie mowe stanowić uródJa zanieczyszczeL dla 
`rodowiska wodno-gruntowego. 
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: na terenie 
nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach kulturowychŁ 

5. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nie dotyczyŁ 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 10% ”owierzchni dziaJki; 
2) ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 
3) wysoko`ć zabudowy: nie więcej niw 4,5 m. 

7. Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

1) teren jest ”oJowony ”oza zasięgiem obszarów i terenów górniczych; 
2) teren znajduje się w obszarze ”asa ochronnego brzegu morskiego i w związku z tym jest zaliczony do 

obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
3) teren nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrowonych ruchami masowymi ziemiŁ 

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie terenu wzdJuw linii 
rozgraniczającychŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w ”rzy”adku uszkodzenia urządzeL drenarskich nalewy je na”rawić lub ”rzebudować system 
odwadniający w celu za”ewnienia ”rawidJowego funkcjonowania urządzeL melioracyjnychŁ 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: dojazd do terenu - z drogi pu-

blicznej (poza granicami opracowania) przez teren 02.R. 

11. źasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: nie ustala sięŁ 

12. S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: nie ustala sięŁ 

13. Stawka procentowa: 30%. 

§ 14. Teren 09.G o powierzchni ok. 0,008 ha. 

1. Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo: 

1) stacja redukcyjno-pomiarowa. 

2. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala sięŁ 

3. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w obszarze chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
gdzie obowiązują ”rze”isy odrębne; 

2) ”rojektowane uwytkowanie i zagos”odarowanie terenu nie mowe stanowić uródJa zanieczyszczeL dla 
`rodowiska wodno-gruntowego. 

4. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: na terenie 
nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach kulturowychŁ 

5. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nie dotyczyŁ 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) na terenie obowiązuje zakaz zabudowy budynkami; 
2) do”uszcza się lokalizację obiektów i urządzeL związanych z funkcjonowaniem stacji redukcyjno-

pomiarowej. 

7. Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

1) teren jest ”oJowony ”oza zasięgiem obszarów i terenów górniczych; 
2) teren znajduje się w obszarze ”asa ochronnego brzegu morskiego i w związku z tym jest zaliczony do 

obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
3) teren nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrowonych ruchami masowymi ziemiŁ 
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8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren stanowi jedną dziaJkęŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: na terenie obowiązuje zakaz zabudowy budynkamiŁ 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: dojazd do terenu - z drogi pu-

blicznej (poza granicami opracowania) przez teren 02.R. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: nie ustala sięŁ 

12. S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: nie ustala sięŁ 

13. Stawka procentowa: 30%. 

§ 15. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy MielnoŁ 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

Przewodniczący Rady: 
Piotr Garnicki 
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źaJącznik nr 1.1 

do uchwaJy Nr XLI/432/10 

Rady Gminy Mielno 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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źaJącznik nr 1.2 

do uchwaJy Nr XLI/432/10 

Rady Gminy Mielno 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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źaJącznik nr 1.3 

do uchwaJy Nr XLI/432/10 

Rady Gminy Mielno 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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źaJącznik nr 1.4 

do uchwaJy Nr XLI/432/10 

Rady Gminy Mielno 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLI/432/10 

Rady Gminy Mielno 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLI/432/10 

Rady Gminy Mielno 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych 

w ”lanie, 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 prze-

strzennym (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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada 

Gminy Mielno rozstrzyga, co nastę”uje: 

1Ł W miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci gminy Mielno w obrębach ewiden-

cyjnych Gąski i Sarbinowo obejmującego grunty rolne i le`ne, nie za”isano zadaL z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach ”lanu miejscowego, niebędące zada-

niami wJasnymi gminy, będą finansowane ze `rodków wJasnych wJa`ciwych o”eratorów na zasadach 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLI/432/10 

Rady Gminy Mielno 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

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 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada 

Gminy Mielno rozstrzyga, co nastę”uje: 

Po za”oznaniu się z listą nieuwzględnionych ”rzez Wójta Gminy Mielno uwag wniesionych do wyJowonego 
do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko ”rojektu ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego czę`ci gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Gąski i Sarbinowo obejmującego grunty 
rolne i le`ne, Rada Gminy Mielno ”odtrzymuje rozstrzygnięcie Wójta Gminy MielnoŁ 
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