
Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 56 ｦ 8239 ｦ Poz. 998,999 

 

998 
998 

UCHWAIA NR V/30/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH 

 z dnia 24 marca 2011 r. 

zmieniająca uchwaJę Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie ustalenia wysoko`ci 
stawek podatku od nieruchomo`ci. 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o”Jatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Monitor Polski z 2010 r. Nr 55, poz. 755, 

Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1461 Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co 

nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/348/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 ”audziernika 2010 r. 

w sprawie ustalenia wysoko`ci stawek ”odatku od nieruchomo`ci w”rowadza się nastę”ującą zmianę 

w § 1 pkt 5, który otrzymuje nowe brzmienie: 

ｭ5) od 1 m² ”owierzchni związanych z ”rowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarczej w zakresie udzielenia 

`wiadczeL zdrowotnych, zajętych ”rzez ”odmioty udzielające tych `wiadczeL - 4,26 zJ.ｬ 

§ 2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia publikacji w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego oraz na tablicy ogJoszeL Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach z mocą 
obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. 
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UCHWAIA NR VIII/59/11 

 RADY MIEJSKIEJ W MIĘŚźYźŚROJACH 

 z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dziaJkę 
oznaczoną numerem 4, czę`ć dziaJek o numerach 2 i 5 obrębu ń6 jednostki ewidencyjnej 

gminy MiędzyzdrojeŁ 

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 14, poz. 1492; z 2005 r. 

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

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

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871) Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXII/310/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 listopada 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obejmu-

jącego dziaJkę oznaczoną numerem 4, czę`ć dziaJek o numerach 2 i 5 obrębu 16 jednostki ewidencyjnej 

gminy Międzyzdroje oraz zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania prze-

strzennego gminy Międzyzdroje (uchwaJa Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 

2010 r.), uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania przestrzennego zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o pow. ok. 6,38 ha ”oJowony w gminie Międzyzdroje, ograniczony, zgodnie 

z zaJącznikiem graficznym do niniejszej uchwaJy: 

1) od ”óJnocy ul. Gryfa Pomorskiego, 

2) od wschodu terenami kompleksów le`nych, 
3) od ”oJudnia torami kolejowymi, 
4) od zachodu terenami kom”leksów le`nych. 
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3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny o powierzchniach: 

1) 1.UT - pow. 1,193 ha 

2) 2.UTM - pow. 1,469 ha 

3) 3.UT - pow. 2,394 ha 

4) 4.KD.L - pow. 0,246 ha 

5) 5.KD.L - pow. 0,458 ha 

6) 6.KDW - pow. 0,555 ha 

7) 7.KDW - pow. 0,063 ha. 

§ 2. Przedmiotem planu jest zabudowa hotelowo - usJugowa w tym usJugi turystyki, wielofunkcyjne 
tereny zabudowy rekreacyjno - turystycznej, hotelowej wraz z ”eJnym ”rogramem usJug towarzyszących, 
usJugi rekreacji, tereny zieleni ogólnodostę”nej, drogi lokalne i wewnętrzne oraz infrastruktura techniczna. 

§ 3. 1. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 stanowi Za-

Jącznik Nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

2. Wyrys ze ｭźmiany studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Międzyzdrojeｬ w skali 1:10000 (uchwaJa Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 

2010 r.) stanowi źaJącznik Nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania stanowią źaJącznik Nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowi źaJącznik Nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJy. 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne oznaczone są symbolami na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu w s”osób na-

stę”ujący: 

1) UT - usJugi turystyki związane z wypoczynkiem i rekreacją indywidualną i masową; 
2) UTM - usJugi turystyki, teren zabudowy mieszkalno - apartamentowej (hotelowej), przeznaczony na 

lokalizację wielofunkcyjnych obiektów wy”oczynkowych i rekreacji pobytowej; 

3) KD.L - droga publiczna - ulica lokalna, 

4) KDW - teren drogi wewnętrznej. 

3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym. Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze ”lanu. Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla ”oszczególnych terenów. PeJny 
tekst ustaleL dla kawdego terenu elementarnego stanowią ustalenia ogólne i szczegóJowe. 

§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) akcent architektoniczny - nalewy ”rzez to rozumieć obiekt n”. budynek lub jego czę`ć, który koncen-

truje uwagę obserwatorów w ”ewnym obszarze. Akcentem architektonicznym będzie takwe obiekt 
o wysoko`ci 9 kondygnacji lub 35 metrów; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku. Lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

3) bogaty program zieleni - zrównicowana gatunkowo zieleL wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 

wy”eJniająca wszystkie mowliwe ”owierzchnie terenu, w tym takwe na sztucznie wykonanych lub 
uksztaJtowanych miejscach n”. zakrzewienia skar”, tarasów, ”nącza, zazielenione `ciany, zieleL 

w donicach itp.; 

4) zabudowa mieszkalno - apartamentowa (hotelowa) - oznacza zabudowę usJugową, komercyjną z do-

”uszczoną funkcją mieszkaniową, stanowiącą do 20% ”owierzchni caJkowitej budynku lub budyn-

ków. Pokoje go`cinne, hotelowe i a”artamenty stanowią bazę noclegową i nie stanowią w rozumieniu 

planu funkcji mieszkalnej; 
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5) budynek rekreacji indywidualnej - domek rekreacyjny oznacza budynek przeznaczony do okresowego 

wypoczynku w formie wolno stojącej, bliuniaczej, szeregowej lub gru”owej, z odrębnym wej`ciem 

z zewnątrz, w którym do”uszcza się nie więcej niw 3 ”okoje. Budynek ”osiadający minimum 4 pokoje 

nalewy zaliczyć do budynku zamieszkania zbiorowego ty”u: dom wy”oczynkowy, ”ensjonat it”. 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru planu 

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) teren znajduje się w obszarze ”asa nadbrzewnego, w rozumieniu ustawy o obszarach morskich Rzecz-

pospolitej Polskiej i administracji morskiej, który zgodnie z ustawą Prawo Wodne stanowi obszar bez-

”o`redniego zagrowenia ”owodzią, dla którego obowiązują zakazy zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami odrębnymi; 
2) teren ”lanu objęty jest ”lanowanym s”ecjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 ”od nazwą 

ｭWolin i Uznamｬ, kod obszaru PLH 320019, w obszarze którego zakazuje się ”odejmowania dziaJaL 
mogących w znaczący s”osób ”ogorszyć stan `rodowiska; 

3) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji usJug ”owinny zamykać się w granicach dziaJki inwe-

stycyjnej; 

4) ”rzy lokalizacji miejsc ”arkingowych obowiązuje zastosowanie nawierzchni nie”rze”uszczalnej; 
5) obowiązują nasadzenia drzew w ilo`ci 1 drzewo na 5 miejsc parkingowych; 

6) ”rzy zagos”odarowaniu terenu nalewy ograniczyć niwelację terenu do minimum; 
7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek zielenią izolacyjną w ”ostaci wywo”Jotów zJowonych z gatunków 

zimozielonych; 

8) do”uszcza się grodzenie dziaJek/terenów bez ”odmurówek z wolną, nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią 

o wysoko`ci minimum 10cm ponad teren; 

9) zakazuje się lokalizacji ”eJnych ogrodzeL oraz ogrodzeL z ”refabrykatów; 
10) obszar ”lanu znajduje się w jednostce bilansowej wód ”odziemnych nr 1 - Przytór, zgodnie z ｭDoku-

mentacją hydrogeologiczną zasobów dys”ozycyjnych wys”y Wolinｬ, zatwierdzoną decyzją Ministra 
_rodowiska, znak: ŚG/kdh/śŚ/489-6274/2000 z dnia 5 stycznia 2001 r.; 

11) nakazuje się oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych z terenów komunikacyjnych ”rzed w”ro-

wadzeniem ich do odbiorników, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 
12) wszelkie obiekty widoczne od strony wody, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą 

”rzy”ominać go swoją formą, kolorystyką i charakterystyką `wiecenia `wiateJ oraz nie mogą ”owo-

dować ”adania ”romieni `wietlnych na ”obliski akwen morski w s”osób ”owodujący utrudnienia we 
wJa`ciwej identyfikacji `wiateJ znaków nawigacyjnych; 

13) ”rzed ”rzystą”ieniem do inwestycji obowiązuje wykonanie inwentaryzacji ”rzyrodniczej. 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ”arcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu w granicach planu - z zastrzeweniem pkt 2 i 3; 

2) do”uszcza się ”odziaJ terenu ”o liniach rozgraniczających tereny elementarne; 
3) do”uszcza się ”odziaJ terenu w celu wydzielenia granic dla stacji transformatorowych, o powierzchni 

maksymalnie 30 m² i ”arametrach wedJug wymagaL technicznych i technologicznych; 

4) ”rzebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt gra-

ficzny osi linii z rysunku planu. 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-

blicznych i wewnętrznych ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 
2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewnia ist-

niejąca droga ”ubliczna - ul. Gryfa Pomorskiego (teren elementarny 4.KD.L) oraz projektowana droga 

publiczna (teren elementarny 5.KD.L); 

3) wymogi w zakresie za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe okre`lone w ustaleniach szczegóJowych 
nie obowiązują w przypadku: 

a) zmiany s”osobu uwytkowania, ”rzebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego wywoJującej ”otrze-

by postojowe do 1 miejsca postojowego, 

b) budowy, ”rzebudowy, rozbudowy tymczasowego obiektu budowlanego wywoJującej ”otrzeby 
postojowe do 3 miejsc postojowych, 

c) zagos”odarowania tymczasowego związanego z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki ga-

stronomiczne itp.). 
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§ 9. Ustalenia dotyczące zasad obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”ro-

wadzone sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeweniem pkt 11; 

2) drogi wewnętrzne i aleje urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wymienionymi 

w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci 
uzbrojenia terenu, z zastrzeweniem pkt 11; 

3) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i nowej sieci wodociągowej zasilanej z sieci wodociągowej o `red-

nicy 125 mm w ulicy Gryfa Pomorskiego (teren elementarny 4.KD.L); 

4) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej; 
b) z uwzględnieniem za”ewnienia wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw-

”owarowych; 
5) od”rowadzanie `cieków systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tJocznej do kanalizacji sanitar-

nej w ulicy Gryfa Pomorskiego (teren elementarny 4.KD.L); 

6) od”rowadzanie wód o”adowych kanalizacją deszczową do istniejącego kolektora deszczowego 

w ulicy Gryfa Pomorskiego (teren elementarny 4.KD.L). Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej do-

”uszcza się indywidualne od”rowadzenia wód deszczowych do zbiorników umowliwiających groma-

dzenie wód o”adowych; 
7) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i nowej sieci gazowej `redniego ci`nienia zasilanej z sieci gazowej 

w ulicy Gryfa Pomorskiego (teren elementarny 4.KD.L); 

8) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: niskoemisyjne 
instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne uródJa 
energii takie, jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”. o ”arametrach emisji zanieczyszczeL s”eJ-
niających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie 

z przepisami prawa geologicznego i górniczego; 
9) do”uszcza się instalowanie kominków stanowiących uzu”eJniające uródJo cie”Ja; 
10) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV 

i 0,4 kV poprzez istniejącą i nową stację transformatorową 15/0,4 kV; 

11) do”uszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
wszystkie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia okre`lone w ”lanie nie dotyczą sieci i urządzeL 
infrastruktury telekomunikacyjnej; 

12) obsJuga telekomunikacyjna z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; do”uszcza się 
”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji: sieci, urządzeL i obiektów 
związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną; 

13) ustala się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach zlokalizowanych na ”oszczególnych 
posesjach, a nastę”nie wywowenia ich na skJadowisko od”adów staJych, s”osób gromadzenia od”a-

dów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
14) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 

z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących do”uszczone ”lanem 
przeznaczenie terenu; 

15) do”uszcza się ”rzebudowę ”rzewodów infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów i prze-

biegów w granicach wydzielonych terenów elementarnych; 
16) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, kanalizacja sanitarna 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 10. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.UT: 

1) ustala się ”rzeznaczenie terenu: usJugi turystyki związane z wypoczynkiem i rekreacją indywidualną 

i masową, w formie kubaturowej i/lub terenowej; 

2) do”uszcza się lokalizację: 
a) budynków rekreacji indywidualnej - domki rekreacyjne, 

b) ”ensjonatów, 
c) hoteli do 100 miejsc noclegowych, 

d) schronisk turystycznych, 

e) skle”ów o ”ow. s”rzedawy do 100 m², obiektów i lokali gastronomicznych i innych niezbędnych 
dla ”rawidJowego funkcjonowania terenu, 
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f) garawy i miejsc ”ostojowych dla ”otrzeb wJasnych, 
g) zieleni ogólnodostę”nej, w tym w formie parku zdrojowego, 

h) ogólnodostę”nych ”arkingów dla samochodów osobowych o liczbie do 10-ciu miejsc w jednym 

kompleksie, 

i) dróg ukJadu wewnętrznego, 
j) boisk, ”laców zabaw it”., 
k) obiektów kultury ty”u teatr letni, muszla koncertowa itp.; 

3) ustala się minimalną ”owierzchnię terenu biologicznie czynną: 40% w granicach terenu elementarne-

go - z zastrzeweniem pkt 4; 

4) ustala się minimalną ”owierzchnię terenu biologicznie czynną: 50% w granicach lokalizacji budynków 
rekreacji indywidualnej - domków rekreacyjnych; 

5) ustala się maksymalną ”owierzchnię zabudowy: 40% w granicach terenu elementarnego ｦ z zastrze-

weniem pkt 6; 

6) ustala się maksymalną ”owierzchnię zabudowy: 40% w granicach lokalizacji budynków rekreacji in-

dywidualnej - domków rekreacyjnych; 
7) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 3. kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 13,5 metra od 

”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJownym wej`ciu do budynku - z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL 
technicznych - do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu; 

8) budynki kryte dachami stromymi o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 50 stopni - z zastrzeweniem 
pkt 9; 

9) do”uszcza się realizację budynków rekreacji indywidualnej - domków rekreacyjnych 2. kondygnacyj-

nych, krytych dachami ”Jaskimi; 
10) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu w odlegJo`ci: 

a) 20 metrów od granicy z terenem 4.KD.L, 

b) 5 metrów od granicy z terenem 6.KDW, 

c) 5 metrów od granicy z terenem 7.KDW; 

11) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów kubaturowych; 
12) zakazuje się lokalizacji reklam nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

13) do”uszcza się reklamy wolnostojące o powierzchni do 4 m² i wysoko`ci masztu do 6 m; 

14) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury; 
15) do”uszcza się wycinkę drzew wyJącznie niezbędną do realizacji zagos”odarowania okre`lonego w ni-

niejszym planie; 

16) wjazd i zjazd na teren poprzez 6.KDW i/lub 7.KDW i/lub 4.KD.L; 

17) wskauniki ilo`ci miejsc ”ostojowych (m.”.) do obliczania za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla 
samochodów osobowych: 
a) budynki rekreacji indywidualnej - domki rekreacyjne: co najmniej 1 m.p. na 1 domek, 

b) hotel/pensjonat: co najmniej 5 m.p. na 10 miejsc pobytowych, 

c) schronisko turystyczne: co najmniej 1 m.p na 10 miejsc pobytowych, 

d) boisko, inne maJe lokale o funkcji sportowo - rekreacyjnej: co najmniej 1 m.p. na 10 korzystających, 
e) sklepy o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m²: co najmniej 1 m.”. na /50 m² ”ow. uwytkowej. 

18) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: 4.KD.L, 

6.KDW, 7.KDW i 2.UTM; 

19) do”uszcza się budowę nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

20) obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
21) obowiązuje zachowanie naturalnego charakteru szaty ro`linnej; w nowym zagospodarowaniu terenu 

nalewy stosować rodzime gatunki drzew i krzewów wystę”ujące na obszarze ”lanu. 

§ 11. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.UTM: 

1) ustala się ”rzeznaczenie: usJugi turystyki, teren zabudowy mieszkalno - apartamentowej (hotelowej), 

”rzeznaczony na lokalizację wielofunkcyjnych obiektów wy”oczynkowych i rekreacji pobytowej; 

2) do”uszcza się lokalizację: 
a) obiektów i zes”oJów obiektów o funkcji mieszkalno - apartamentowej (hotelowej) wraz z ”eJnym 

programem usJug towarzyszących o funkcji rekreacyjnej, sportowej, rozrywkowej typu park 

wodny, baseny, sauny, siJownie, gabinety odnowy biologicznej, gabinety kosmetyczne, kręgiel-

nie, korty do squash, boiska sportowe, sale koncertowe, centrum konferencyjne, drobne usJugi 
medyczne itp., 

b) usJug komercyjnych i publicznych (kultura i o`wiata), infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej, 
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c) skle”ów o ”ow. s”rzedawy do 100 m², obiektów i lokali gastronomicznych i innych niezbędnych 
dla ”rawidJowego funkcjonowania terenu, 

d) garawy i miejsc postojowych, 

e) dróg ukJadu wewnętrznego, 
f) zieleni ogólnodostę”nej, 
g) usJug handlowych o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m², 
h) ”arkingów; 

3) ustala się minimalną ”owierzchnię terenu biologicznie czynną: 10% ”owierzchni terenu elementarnego; 

4) ustala się maksymalną ”owierzchnię zabudowy 75% ”owierzchni terenu elementarnego; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 9. kondygnacji, lecz nie więcej niw 35 metrów od ”oziomu tere-

nu ”rzy najniwej ”oJownym wej`ciu do budynku - z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych - 
do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu; 

6) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 
7) w obrębie terenu do”uszcza się zabudowę w formie akcentu architektonicznego z mowliwo`cią wyko-

rzystania dachów na tarasy rekreacyjne i powierzchnie biologicznie czynne; 

8) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
9) ustala się obowiązek realizacji bogatego ”rogramu zieleni; 
10) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu w odlegJo`ci: 

a) 5 metrów od granicy z terenem 6.KDW, 

b) 5 metrów od granicy z terenem 7.KDW; 

11) zakazuje się lokalizacji reklam nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

12) do”uszcza się reklamy wolnostojące o powierzchni do 4 m² i wysoko`ci masztu do 6 m; 

13) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury; 
14) wjazd i zjazd na teren poprzez 6.KDW i/lub 7.KDW; 

15) wskauniki ilo`ci miejsc ”ostojowych (m.”.) do obliczania za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla 
samochodów osobowych: 
a) mieszkanie/apartament: co najmniej 1 m.p. na 1 mieszkanie/apartament 

b) hotel: co najmniej 5 m.p. na 10 miejsc pobytowych, 

c) restauracje, kawiarnie: co najmniej 1 m.p. na 10 miejsc konsumpcyjnych, 

d) baseny ”Jywackie, siJownie, inne maJe lokale o funkcji sportowo - rekreacyjnej: co najmniej 1 m.p. 

na 10 korzystających, 
e) kort do sguosha: co najmniej 1 m.p. na 1 kort, 

f) przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie, itp.: co najmniej 1 m.p. na /50 m² ”ow. 
uwytkowej i nie mniej niw 1 m.p. na 1 gabinet, 

g) sklepy o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m²: co najmniej 1 m.”. na /50 m² ”ow. uwytkowej; 
16) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: 4.KD.L, 

6.KDW, 7.KDW i 2.UTM; 

17) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: wodo-

ciągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i inwynieryjnych urządzeL 
sieciowych; 

18) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację istniejącego zbiornika wody ”itnej i hydro-

forni oraz budowę urządzeL w nowej lokalizacji; 

19) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji wbudowanej 

stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

20) do”uszcza się budowę nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

21) obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
22) obowiązuje zachowanie naturalnego charakteru szaty ro`linnej; w nowym zagospodarowaniu terenu 

nalewy stosować rodzime gatunki drzew i krzewów wystę”ujące w obszarze planu. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.UT: 

1) ustala się ”rzeznaczenie terenu: usJugi turystyki związane z wypoczynkiem i rekreacją indywidualną 

i masową, w formie kubaturowej i/lub terenowej; 

2) do”uszcza się lokalizację: 
a) budynków rekreacji indywidualnej - domki rekreacyjne, 

b) ”ensjonatów, 
c) hoteli do 100 miejsc noclegowych, 

d) schronisk turystycznych, 
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e) skle”ów o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m², obiektów i lokali gastronomicznych i innych nie-

zbędnych dla ”rawidJowego funkcjonowania terenu, 
f) garawy i miejsc ”ostojowych dla ”otrzeb wJasnych, 
g) zieleni ogólnodostę”nej, 
h) ogólnodostę”nych ”arkingów dla samochodów osobowych o liczbie do 10-ciu miejsc w jednym 

kompleksie, 

i) dróg ukJadu wewnętrznego, 
j) boisk, ”laców zabaw itp., 

k) obiektów kultury ty”u teatr letni, muszla koncertowa itp.; 

3) ustala się minimalną ”owierzchnię terenu biologicznie czynną: 40% w granicach terenu elementarnego - 

z zastrzeweniem pkt 4; 

4) ustala się minimalną ”owierzchnię terenu biologicznie czynną: 50% w granicach lokalizacji budynków 
rekreacji indywidualnej - domków rekreacyjnych; 

5) ustala się maksymalną ”owierzchnię zabudowy: 40% w granicach terenu elementarnego ｦ z zastrze-

weniem pkt 6; 

6) ustala się maksymalną ”owierzchnię zabudowy: 40% w granicach lokalizacji budynków rekreacji in-

dywidualnej - domków rekreacyjnych; 
7) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 3. kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 13,5 metra od 

”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJownym wej`ciu do budynku - z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL 
technicznych - do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu; 

8) budynki kryte dachami stromymi o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 50 sto”ni - z zastrzeweniem 
pkt 9; 

9) do”uszcza się realizację budynków rekreacji indywidualnej - domków rekreacyjnych 2 kondygnacyj-

nych, krytych dachami ”Jaskimi; 
10) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu w odlegJo`ci: 

a) 20 metrów od granicy z terenem 5.KD.L, 

b) od 5 do 20 metrów od granicy z terenem 6.KDW, 

11) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
12) zakazuje się lokalizacji reklam nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

13) do”uszcza się reklamy wolno stojące o powierzchni do 4 m² i wysoko`ci masztu do 6 m; 

14) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury; 
15) do”uszcza się wycinkę drzew wyJącznie niezbędną do realizacji zagos”odarowania okre`lonego 

w niniejszym planie; 

16) wjazd i zjazd na teren poprzez 6.KDW i/lub 5.KD.L; 

17) wskauniki ilo`ci miejsc ”ostojowych (m.”.) do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych: 
a) budynki rekreacji indywidualnej - domki rekreacyjne: co najmniej 1 m.p. na 1 domek, 

b) hotel/pensjonat: co najmniej 5 m.p. na 10 miejsc pobytowych, 

c) schronisko turystyczne: co najmniej 1 m.p na 10 miejsc pobytowych, 

d) boisko, inne maJe lokale o funkcji sportowo - rekreacyjnej: co najmniej 1 m.p. na 10 korzystających, 
e) sklepy o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m²: co najmniej 1 m.”. na /50 m² ”ow. uwytkowej. 

18) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: 4.KD.L, 

5.KD.L, 6.KDW i 2.UTM; 

19) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci elektro-

energetycznej 15 kV; 

20) do”uszcza się budowę nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

21) obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 
22) obowiązuje zachowanie naturalnego charakteru szaty ro`linnej; w nowym zagospodarowaniu terenu 

nalewy stosować rodzime gatunki drzew i krzewów wystę”ujące na obszarze ”lanu. 

§ 13. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.KD.L: 

1) ustala się ”rzeznaczenie terenu: droga ”ubliczna - ulica lokalna; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20 metrów; 
3) szeroko`ć jezdni 7,0 metrów, minimum jednostronny chodnik oraz `ciewka rowerowa; 
4) do”uszcza się: 

a) realizację sieci ”odziemnych uzbrojenia terenu, 
b) wycinkę drzew kolidujących z budową ulicy, 
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c) nasadzenia szpaleru drzew wzdJuw ulicy, 
d) lokalizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni; 

5) zakazuje się lokalizowania trwaJej zabudowy nie związanej z funkcją ulicy; 
6) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę, rozbudowę istniejących sieci w granicach caJego terenu; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam; 
8) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV, telekomunikacyjna z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy w nowej lokalizacji w terenie elementarnym; 

9) ustala się realizację nowej sieci: gazowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. 

10) obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego symbolem 5.KD.L: 

1) ustala się ”rzeznaczenie terenu: droga ”ubliczna - ulica lokalna; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20 metrów; 
3) szeroko`ć jezdni 7,0 metrów, minimum jednostronny chodnik oraz `ciewka rowerowa; 
4) do”uszcza się: 

a) realizację sieci ”odziemnych uzbrojenia terenu, 
b) wycinkę drzew kolidujących z budową ulicy, 
c) nasadzenia sz”aleru drzew wzdJuw ulicy, 
d) lokalizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni; 

5) zakazuje się lokalizowania trwaJej zabudowy nie związanej z funkcją ulicy; 
6) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę, rozbudowę istniejących sieci w granicach caJego terenu; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam; 
8) do”uszcza się realizację nowej sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyj-

nej oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej; 

9) obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.KDW: 

1) ustala się ”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 metrów; 
3) szeroko`ć jezdni min. 5,0 metrów, minimum jednostronny chodnik; 
4) do”uszcza się: 

a) realizację sieci ”odziemnych uzbrojenia terenu, 
b) wycinkę drzew kolidujących z budową drogi, 
c) nasadzenia sz”aleru drzew wzdJuw ulicy, 
d) lokalizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych; 

5) zakazuje się lokalizowania trwaJej zabudowy nie związanej z funkcją ulicy; 
6) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę, rozbudowę istniejących sieci w granicach caJego terenu; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam; 
8) do”uszcza się realizację nowych sieci inwynieryjnych; 
9) obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego symbolem 7.KDW: 

1) ustala się ”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6 metrów; 
3) ustala się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego bez wyodrębniania jezdni i chodników; 
4) do”uszcza się: 

a) realizację sieci ”odziemnych uzbrojenia terenu, 
b) wycinkę drzew kolidujących z budową drogi; 
c) nasadzenia sz”aleru drzew wzdJuw ulicy, 

5) zakazuje się lokalizowania trwaJej zabudowy nie związanej z funkcją ulicy; 
6) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę, rozbudowę istniejących sieci w granicach terenu elementarnego; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam; 
8) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV, telekomunikacyjna z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy w nowej lokalizacji w terenie elementarnym; 

9) do”uszcza się realizację nowych sieci inwynieryjnych; 
10) obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią. 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 17. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 

a) 30% dla terenu 2.UTM 

b) 0% dla ”ozostaJych terenów objętych ”lanem. 

§ 18. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów. 

§ 19. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy Międzyzdroje. 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Jan Magda 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VIII/59/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 29 marca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VIII/59/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 29 marca 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VIII/59/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 29 marca 2011 r. 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VIII/59/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 29 marca 2011 r. 
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UCHWAIA NR VI/36/11 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

 z dnia 9 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwaJy. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze`nia 1996 r. o utrzymaniu czysto`ci i ”orządku 

w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r., Dz. U. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Dz. U. 

Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Dz. U. Nr 79, poz. 666, Dz. U. Nr 92, poz. 753, 

Dz. U. Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13) - Rada Miejska 

w Nowogardzie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie 

ustalenia górnych stawek o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w zakresie usuwa-

nia i unieszkodliwiania od”adów komunalnych i nieczysto`ci ciekJych (Dz. Urz. Woj. Zachod. Nr 128, 

poz. 2656) zmienionej uchwaJami Nr XXV/192/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w s”rawie zmiany uchwaJy 
(Dz. Urz. Woj. Zachod. Nr 65, poz. 1783) oraz Nr XXXIV/279/09 z dnia 28 ”audziernika 2009 r. 

w s”rawie zmiany uchwaJy (Śz. Urz. Woj. Zachod. Nr 95, poz. 2709), § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭo”równianie zbiorników bezod”Jywowych, trans”ort do oczyszczalni `cieków i unieszkodliwianie nieczy-

sto`ci ciekJych - 22,00 zJ/m³ｬ. 

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

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Antoni Bielida 
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