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RozdziaJ 5 

Nadzór i kontrola nad dziaJalno`cią SoJectwa 

§ 33. 1Ł S“Jectw“ ”r“wadzi g“s”“darkę finans“wą w ramach budwetu gminyŁ 

2Ł Nadzór i k“ntr“lę nad dziaJaln“`cią S“Jectwa sprawuje rada miejska i burmistrz. 

3. Rada miejska i burmistrz mają ”raw“ wądać inf“rmacji i danych d“tyczących “rganizacji i funkcjo-

n“wania S“Jectwa “raz d“k“nywać “ceny ”racy “rganów S“Jectwa, jak równiew m“gą “rganiz“wać wy-

mianę d“`wiadczeL w tym zakresie. 

§ 34. 1Ł Rada miejska wyk“nuje nadzór nad dziaJaln“`cią S“Jectwa ”“”rzez: 

1) badanie s”raw“zdaL S“Jectwa z dziaJaln“`ci g“s”“darczej, finans“wej i s”“Jecznej, 
2) d“k“nywanie k“ntr“li za ”“m“cą K“misji Rewizyjnej, c“ najmniej jeden raz w kadencji. 

2Ł Rada miejska m“we uchylić uchwaJę źebrania Wiejskieg“, która jest s”rzeczna z prawem. 

3Ł Rada miejska m“we zawiesić w czynn“`ciach S“Jtysa d“ czasu r“z”atrzenia s”rawy ”rzez źebranie 
Wiejskie, jeweli sw“im dziaJaniem S“Jtys narusza ”rze”isy ”rawa lub nie wyk“nuje sw“ich “b“wiązkówŁ 

§ 35. Burmistrz ”r“wadzi k“ntr“lę S“Jectwa ”“”rzez uczestnictw“ w Zebraniach Wiejskich i posie-

dzeniach Rady S“JeckiejŁ 

RozdziaJ 6 

Postanowienia koLcowe 

§ 36. Zmiany statutu uchwala rada miejska z wJasnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego. 
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UCHWAIA NR XV/122/11 

 RADY MIEJSKIEJ W MIĘŚźYźŚROJACH 

 z dnia 27 wrze`nia 2Ń11 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ｭKawczej Górzeｬ 

obejmującego dziaJki oznaczone numerami: 439 i ń6Ńł5 obrębu 2Ń 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 141, poz. 1492; z 2005 r. 

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

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

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

i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz w związku z art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustawy o PaLstw“wej Ins”ekcji Sanitarnej “raz ustawy o “chr“nie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 130, poz. 871) uchwala się, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie uchwaJą Nr XXVII/259/08 Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach z dnia 1 lipca 2008 r. 

d“tyczącej ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “bejmu-

jąceg“ dziaJkę “znacz“ną numerem 439 “bręb 20 jedn“stki ewidencyjnej gminy Międzyzdr“je zmieni“ną 

uchwaJą Nr XXX/283/08 Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach z dnia 9 ”audziernika 2008 r. ”rzystę”uje się 
d“ s”“rządzenia miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ”rzy ｭKawczej Górzeｬ obejmują-
ceg“ dziaJki “znacz“ne numerami: 439 i 160ł5 “brębu 20 jedn“stki ewidencyjnej gminy Międzyzdr“jeŁ 

2Ł Stwierdzając zg“dn“`ć ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ 
gminy Międzyzdr“je, ”rzyjęteg“ uchwaJą Nr XIII/123/99 Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach z dnia 22 pau-
dziernika 1999 r., zmieni“neg“ uchwaJą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach z dnia 29 czerwca 
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2010 r. w sprawie zmiany ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy 
Międzyzdr“jeｬ, uchwala się miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ”rzy ｭKawczej Górzeｬ 
obejmujący dziaJki “znacz“ne numerami: 439 i 160ł5 “brębu 20 jedn“stki ewidencyjnej gminy Między-

zdroje. 

3Ł Granice ”lanu “bejmują “bszar o powierzchni 2,3 ha, który z“staJ ”rzedstawi“ny na rysunku ”lanuŁ 

4Ł Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny w skali 1:1000, zwany dalej ｭrysunkiem planuｬ, zatytuJ“wany ｭmiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przy ｭKawczej Górzeｬ “bejmujący dziaJki “znacz“ne numerami: 
439 i 160ł5 “brębu 20 jedn“stki ewidencyjnej gminy Międzyzdr“jeｬ, stan“wiący zaJącznik nr 1 do ni-

niejszej uchwaJy; 
2) wyrys ze zmiany studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy Mię-

dzyzdr“je dla terenu “bjęteg“ ”lanem, stan“wiący zaJącznik nr 2 d“ niniejszej uchwaJy; 
3) r“zstrzygnięcie Rady Miejskiej w Międzyzdrojach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 

stan“wiące zaJącznik nr 3 d“ niniejszej uchwaJy; 
4) r“zstrzygnięcie Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, “raz zasadach ich finan-

s“wania, stan“wiące zaJącznik nr 4 d“ niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. 1Ł Oznaczenia graficzne, stan“wiące “b“wiązujące ustalenia ”lanu: 

1) linie r“zgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

2) nie”rzekraczalne linie zabud“wy (nalewy je “dczytywać zg“dnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

mierzone w “siach grub“`ci linii); 
3) symbole i oznaczenia terenu; 

2. Oznaczenia graficzne o charakterze informacyjnym: proponowane linie ”“dziaJu dziaJekŁ 

§ 3. Ilekr“ć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest m“wa “: 

1) liczbie kondygnacji nadziemnych - nalewy ”rzez t“ r“zumieć liczbę k“ndygnacji budynku, z wyjątkiem 
”iwnic, suteren, antres“li “raz ”“ddaszy nieuwytk“wych; 

2) niekonwencjonalnych formach dachu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć f“rmy k“mbinacji dachów, ”Jaskich 

i str“mych “raz k“”uJ, iglic, it”Ł; 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię, ”“za którą nie w“ln“ sytu“wać za-

budowy; 

a) dopuszcza się wysunięcie ”“za wyznacz“ne linie zabud“wy takich elementów, jak: balk“ny, wy-

kusze, zadaszenia, sch“dy zewnętrzne d“ 2,0 m, 

b) d“”uszcza się wysunięcie ”“za wyznacz“ne linie zabud“wy takich elementów, jak: “ka”y, gzym-

sy, rury spustowe do 0,50 m, 

4) powierzchni uwytk“wej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”“wierzchnię uwytk“wą ”“dstaw“wą zg“dnie z obo-

wiązującymi normami; 

5) terenie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć teren elementarny o “kre`l“nym ”rzeznaczeniu lub o “kre`l“nym 
sposobie zagospodarowania, wyznaczony na rysunku ”lanu liniami r“zgraniczającymi; 

6) usJugach “gólnych - nalewy ”rzez t“ r“zumieć usJugi sJuwące zas”“k“jeniu ”“dstaw“wych, l“kalnych 

i ”“nadl“kalnych ”“trzeb mieszkaLców, w szczególn“`ci: fryzjer, szewc, serwis RTV i AGŚ, usJugi 
krawieckie, a takwe a”teki, punkty pomocy medycznej, z wyJączeniem usJug handlu i gastronomii; 

7) wys“k“`ci budynku - nalewy ”rzez t“ r“zumieć “dlegJ“`ć “d ”“zi“mu terenu ”rzy najniwej ”“J“w“nym 
wej`ciu d“ budynku ”ierwszej k“ndygnacji nadziemnej budynku d“ górnej ”Jaszczyzny dachu lub ka-

lenicy; 

8) wysokich walorach architektonicznych - nalewy ”rzez t“ r“zumieć zestaw cech budynków i budowli, 

które charakteryzują się wJa`ciwymi ”r“”“rcjami, trwaJymi i d“brymi jak“`ci“w“ materiaJami bud“w-

lanymi i wyk“Lczeni“wymi, “raz nawiązują, bądu nie ”“z“stają w dysharmonii z sąsiednimi “biektamiŁ 
RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów 

§ 4. W ”lanie ustala się nastę”ujące ”“dstaw“we ”rzeznaczenie terenów: 

1) teren zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowo - apartamentowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 

U/MW-A, “kre`l“ne w § 9; 

2) tereny dróg wewnętrznych, “znacz“ne na rysunku ”lanu symb“lem KŚW, “kre`l“ne w § 7; 
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3) tereny wydzieleL wewnętrznych z d“”uszczeniem realizacji stacji transf“rmat“r“wych, “kre`l“ne 

w § 8 i w § 9, oznaczone na rysunku planu symbolem U/MW-A.E 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, ogólne warunki zagos”odarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

§ 5. 1Ł Na wszystkich terenach ustala się: 

1) nakaz l“kaliz“wania zabud“wy zarówn“ dla k“ndygnacji nadziemnych, jak i podziemnych budynku 

zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na rysunku planu; 

2) nakaz realizacji “biektów o wys“kich wal“rach architekt“nicznychŁ Ś“tyczy t“ takwe “biektów maJej 
architektury. 

RozdziaJ 4 

źasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 6. 1Ł Ustala się “b“wiązek zach“wania istniejącej zieleni ”“między nie”rzekraczalnymi liniami zabu-

dowy a zewnętrznymi granicami “bszaru “”rac“waniaŁ W ”rzy”adku niezbędnych wycięć k“nieczne jest 
uzyskanie zgody wymaganej przepisami. 

2Ł Ustala się nakaz zach“wania wart“`ci“wych drzew i krzewów “raz w”r“wadzenia n“wej r“`linno-

`ci wiel“”iętr“wej ”“między nie”rzekraczalnymi liniami zabud“wy a zewnętrznymi granicami “bszaru 
opracowania. 

3Ł Ś“”uszcza się na terenie wch“dzącym w skJad ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej w”r“wadzenie 
alei ”ieszych “raz ciągów dróg r“wer“wych wraz z “biektami t“warzyszącymi w ”“staci “biektów maJej 
architektury. 

4Ł Ustala się “b“wiązek zag“s”“dar“wania mas ziemnych ”“wstaJych w wyniku prac budowlanych 

w granicach danej nieruch“m“`ci lub na innych “bszarach wskazanych na ten celŁ 

5Ł Ustala się “b“wiązek “szczędneg“ k“rzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji in-

westycji. 

6Ł Ustala się k“nieczn“`ć uzbr“jenia terenów w sieć infrastruktury technicznej w ”“wiązaniu z sys-

temem miejskim, w szczególn“`ci w w“d“ciąg, kanalizację sanitarną i deszcz“wąŁ 

7Ł śmisje czynników szk“dliwych i uciąwliwych nie m“gą na granicy z zabud“wą mieszkani“wą ”rze-

kr“czyć d“”uszczalnych n“rmŁ 

8. Zabrania się realizacji dziaJaL ”“w“dujących ”“wstanie zanieczyszczenia gleby alb“ niek“rzystneg“ 
”rzeksztaJcenia naturalneg“ uksztaJt“wania terenu ”“między nie”rzekraczalnymi liniami zabud“wy a ze-

wnętrznymi granicami “bszaru “”rac“waniaŁ 

9. Obszar planu zlokalizowany jest w granicach GJówneg“ źbi“rnika Wód P“dziemnych GźWP nr 102, 

w związku z ”“wywszym dla caJeg“ “bszaru ”lanu “b“wiązują zakazy, nakazy, “graniczenia i zalecenia 

wynikające z ”rze”isów “drębnychŁ 

10Ł Ustala się “b“wiązek st“s“wania r“związaL niezbędnych do zapobiegania powstawaniu zanie-

czyszczeL, a takwe r“związaL za”ewniających “chr“nę ”rzed zanieczyszczeniami istniejącymiŁ W szcze-

góln“`ci d“tyczy t“ r“związaL za”ewniających “chr“nę czyst“`ci ”“wietrzaŁ 

11Ł Ustala się zakaz “d”r“wadzenia `cieków “raz wód “”ad“wych z powierzchni komunikacyjnych 

bez”“`redni“ d“ gruntuŁ 

12. Dla obszaru opracowania planu wszelkie obiekty, widoczne od strony wody, o ile nie stan“wią 
“znak“wania nawigacyjneg“, nie m“gą ”rzy”“minać g“ sw“ją f“rmą, k“l“rystyką i charakterystyką `wie-

cenia `wiateJ “raz nie m“gą ”“w“d“wać ”adania ”r“mieni `wietlnych na ”“bliski akwen m“rski w s”“sób 
”“w“dujący utrudnienia we wJa`ciwej identyfikacji `wiateJ znaków nawigacyjnychŁ 

13Ł Ustala się “b“wiązek st“s“wania “znak“wania zabez”ieczająceg“ w celu ochrony ptactwa na 

czę`ciach budynków ”“J“w“nych ”“wywej górneg“ ”“zi“mu k“r“n drzewŁ 

14Ł Przed realizacją ”lan“wanej inwestycji o której m“wa w § 9 nalewy ”rze”r“wadzić szczegóJ“we 
badania geotechniczne z “dwiertami d“ gJęb“k“`ci 30 m i sondowaniem w celu stwierdzenia stopnia za-

gęszczenia ”“szczególnych warstw gruntuŁ 
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RozdziaJ 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 7. 1Ł Ustala się “bsJugę k“munikacyjną z ulicy Campingowej (poza granicami planu). 

2Ł Ś“”uszcza się realizację dróg wewnętrznych bez ”“dziaJu na jezdnię i chodniki oraz miejsc posto-

jowych z zastosowaniem nawierzchni rozbieralnej. 

3. W zakresie zasad i wskauników d“tyczących ”ark“wania ustala się: 

1) “b“wiązek za”ewnienia, w granicach terenu, miejsc postojowych dla sam“ch“dów “s“b“wych, w il“`ci 
minimum: 

a) 1 stanowisko, w garawu ”“dziemnym na kawde mieszkanie lub a”artament, 
b) 1 stanowisko, w garawu ”“dziemnym na kawde 50 m² ”“wierzchni uwytk“wej “biektów handlo-

wych, usJug“wych i biur, 

c) 3 stanowiska w garawu lub na ”“wierzchni terenu na kawde 10 miejsc w “biektach `wiadczących 
usJugi gastr“n“miczne, kulturalne; 

d) 3 stanowiska, w garawu ”“dziemnym na kawde 10 miejsc h“tel“wych, ”rzy czym dla kawdeg“ 

z “biektów wymagana jest sumaryczna liczba stan“wisk wynikająca z wymieni“nych warunków; 
2) “b“wiązek za”ewnienia miejsc ”rzeJadunku t“warów d“ “biektów usJug“wych - poza miejscami wy-

maganymi w pkt 1. 

3) “b“wiązek za”ewnienia miejsc ”“st“j“wych dla “sób nie”eJn“s”rawnych zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

4. W zakresie dróg wewnętrznych KŚW ustala się: realizację strefy zamieszkania bez ”“dziaJu na 
jezdnię i chodniki z zastosowaniem nawierzchni rozbieralnej; 

RozdziaJ 6 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 8. 1. W zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w w“dę ustala się: 

1) “b“wiązuje za“”atrzenie w w“dę z istniejąceg“ gru”“weg“ systemu w“d“ciąg“weg“, zasilanego z pod-

ziemnego ujęcia w“dy zl“kaliz“waneg“ w Międzyzdr“jach ”rzy ulicy Przy W“d“ciągach lub z indywi-

dualneg“ ujęcia w“dy; 
2) nakazuje się d“”r“wadzenie w“dy na teren “bjęty ”lanem z istniejącej sieci magistralnej dn 250 mm 

w ulicy Turystycznej w ukJadzie ”ier`cieni“wym ”“”rzez dalszą r“zbud“wę sieci z wykorzystaniem 

istniejących ”rzew“dów w“d“ciąg“wych; 
3) nakazuje się ”r“wadzić ”rzew“dy r“zdzielcze sieci w“d“ciąg“wej o `rednicach nie mniejszych jak 

dn 100 mm dla sieci rozdzielczej; 

4) d“”uszcza się wymianę “dcinków istniejąceg“ w“d“ciągu, będących w zJym stanie technicznym lub 

o zbyt maJych `rednicach, “raz ”rzeJ“wenie “dcinków sieci na zasadach zg“dnych z ”rze”isami “drębnymi; 
5) “b“wiązuje za“”atrzenie w w“dę na cele ”rzeciw”“war“we z k“munalnej sieci w“d“ciąg“wej ”“”rzez 

hydranty uliczne; 

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia `cieków sanitarnych ustala się: 

1) nakaz “d”r“wadzenia `cieków sanitarnych wyJącznie systemem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjn“-

ci`nieni“wej d“ “czyszczalni `cieków zl“kaliz“wanej ”rzy ul. N“w“my`liwskiej w Międzyzdr“jach ”o-

”rzez r“zbud“wę istniejąceg“ systemu kanalizacji sanitarnej; 
2) nakaz “d”r“wadzenia `cieków sanitarnych d“ istniejącej sieci dn 300 mm zl“kaliz“wanej w ulicy Ty-

siąclecia PaLstwa P“lskieg“ z dopuszczeniem jej rozbudowy; 

3) nakazuje się ”r“wadzenie ”rzew“dów kanalizacji sanitarnej o `rednicach nie mniejszych jak dn 200 
mm dla s”Jywu grawitacyjneg“; 

4) d“”uszcza się realizację ”rze”“m”“wni `cieków wraz ze ws”“magającym ukJadem odprowadzenia 

`cieków o “d”“wiedniej wydajn“`ci, zg“dnie ze s”“rządz“nym na eta”ie ”r“jektu bud“wlanego bilan-

sem maksymalnej il“`ci `ciekówŁ 

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i bud“wy systemu “d”r“wadzenia `cieków “”ad“wych i roz-

t“”“wych ustala się: 

1) zakaz “d”r“wadzania wód “”ad“wych d“ gruntu; 
2) nakaz “d”r“wadzenia `cieków “”ad“wych i roztopowych d“ istniejącej sieci dn 200 mm zl“kaliz“wa-

nej w ulicy Turystycznej z dopuszczeniem jej rozbudowy; 

3) nakaz “czyszczania `cieków “”ad“wych i roztopowych z terenów k“munikacyjnych, ”rzed w”r“wa-

dzeniem ich do odbiornika (zgodnie z “b“wiązującymi ”rze”isami “drębnymi); 
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4) d“”uszcza się wyk“rzystanie wód “”ad“wych nie wymagających “czyszczania d“ gr“madzenia i uwycia 

do nawadniania zieleni; 

5) nakaz realizacji sieci kanalizacji deszczowej o `rednicach kanaJów deszcz“wych zbi“rczych nie mniej-

szych niw dn 200 mmŁ 

4. W zakresie budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) zaopatrzenie w gaz z gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia relacji Wolin - _win“uj`cie ”“”rzez stację reduk-

cyjn“ ”“miar“wą I-g“ st“”nia (zl“kaliz“waną ”“za “bszarem “bjętym ”lanem 

2) d“”uszcza się wyk“rzystanie gazu ”rzew“d“weg“ “”rócz celów byt“wych i grzewczych, d“ celów 
technologicznych; 

3) nakazuje się zasilanie “bszaru “bjęteg“ ”lanem ”“”rzez r“zbud“wę istniejąceg“ systemu sieci gazo-

wej `rednieg“ ci`nienia w ukJadzie ”ier`cieni“wym; 

4) nakazuje się realizację sieci gaz“wych, o `rednicach nie mniejszych jak dn 63; 
5) d“”uszcza się urządzanie ”arkingów nad sieciami gaz“wymi na zasadach zg“dnych z przepisami od-

rębnymiŁ 

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i bud“wy systemów zaopatrzenia w cie”J“ ustala się: 

1) “b“wiązuje ucie”J“wnienie w oparciu o realizację n“wych l“kalnych uródeJ cie”Ja; 
2) nakaz zast“s“wania urządzeL - uródeJ cie”Ja wyk“rzystujących ”aliwa nie”“w“dujące ”“nadn“rma-

tywnego zanieczyszczenia powietrza; 

3) dopuszcza się realizację systemów grzewczych wyk“rzystujących uródJa “dnawialneŁ 

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z GPZ (zlokalizowanego poza obszarem objętym ”lanem) ”“”rzez 
linie napowietrzne i kablowe SN 15 kV; 

2) zag“s”“dar“wanie terenu “raz gabaryty “biektów i urządzeL elektroenergetycznych zgodnie z wyma-

ganiami technicznymi i techn“l“gicznymi “raz “b“wiązującymi ”rze”isami “drębnymi, dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem U/MW-A.E; 

3) d“”uszcza się wymianę istniejącej stacji transf“rmat“r“wej na zasadach “”isanych w § 9 ust. 2 lit g, h; 

4) nakaz zasilania terenów elementarnych na ”“zi“mie `rednich na”ięć siecią kabl“wą; 
5) nakaz zasilania “biektów bud“wlanych na ”“zi“mie `rednich i niskich na”ięć siecią kabl“wą; 
6) nakaz l“kaliz“wania instalacji “`wietlenia terenu; 
7) nakaz d“b“ru wys“k“`ci sJu”ów “`wietleni“wych i ich r“zmieszczenia, “raz d“st“s“wania uródJa 

`wiatJa d“ wymaganeg“ natęwenia “`wietleniaŁ 

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i bud“wy sieci telek“munikacji ustala się: 

1) d“”uszcza się realizację telek“munikacyjnej i teletechnicznej kanalizacji kablowej na terenach elemen-

tarnych; 

2) d“”uszcza się l“kalizację węzJów telek“munikacyjnych i szafek d“stę”“wych na terenach elementar-

nych lub w granicach z terenami komunikacji publicznej. 

8. W zakresie g“s”“darki “d”adami ustala się: 

1) nakaz wyw“zu “d”adów k“munalnych na skJad“wisk“ “d”adów; 
2) nakaz gr“madzenia “d”adów w pojemnikach d“ czas“weg“ gr“madzenia “d”adów z uwzględnieniem 

m“wliw“`ci ich segregacji; 

3) nakaz wyznaczenia miejsca l“kalizacji ”“jemników d“ czas“weg“ gr“madzenia “d”adów staJych, 
zgodnie z “b“wiązującymi ”rze”isami “drębnymi; 

4) zakaz l“kalizacji skJad“wisk “d”adów, wysy”isk `mieci, wylewisk `ciekówŁ 
RozdziaJ 7 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, a takwe zasady 

i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

§ 9. Śla terenu zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowo - apartamentowej, oznaczonego symbolem U/MW-A 

o powierzchni 22.755 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę h“tel“w“ - apartamentowo - mieszkalno - usJug“wą, usJugi uzdr“wi-

skowe - baza zabiegowa wraz z ”“k“jami wy”“czynk“wymi “raz usJugi nieuciąwliwe takie jak: handel 
o Jącznej ”“wierzchni s”rzedawy d“ 2000 m², gastr“n“mia, usJugi “gólne, s”“rt“w“-rekreacyjne, biu-

rowe i sale konferencyjne. 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
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b) ustala się ”“dziaJ ”“zi“my na 3 czę`ci budynkułbudynków: 
1) czę`ć ”“dziemna - zawierająca 2-3 kondygnacje podziemne, 

2) czę`ć nadziemna d“lna - zawierająca 2-3 kondygnacje nadziemne, 

3) czę`ć nadziemna górna - zawierająca ”“z“staJe k“ndygnacje nadziemne; 
c) ustala się maksymalną ”“wierzchnię zabud“wyłrzutu k“ndygnacji dla ”“szczególnych czę`ci bu-

dynkułbudynków: 
1) czę`ć ”“dziemna - do 30% powierzchni terenu oznaczonego symbolem U/MW-A, 

2) czę`ć nadziemna d“lna - do 30% powierzchni terenu oznaczonego symbolem U/MW-A, 

3) czę`ć nadziemna górna - do 20% powierzchni terenu oznaczonego symbolem U/MW-A 

d) niezalewnie “d ”“dziaJu terenu nalewy zrealiz“wać 2-3 kondygnacyjny parking podziemny zgodnie 

z ustaleniami pkt 5 lit. c - e, 

e) niezalewnie “d ”“dziaJu terenu d“”uszcza się realizację ws”ólnej bryJy budynku dla czę`ci nad-

ziemnej d“lnej, ”“d warunkiem realizacji wewnątrz “d”“wiednich ”rzegród bud“wlanych w osiach 

linii ”“dziaJów dziaJek, zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi, 
f) niezalewnie “d ”“dziaJu terenu d“”uszcza się realizację ws”ólnej bryJy budynku dla czę`ci nad-

ziemnej górnej, ”“d warunkiem realizacji wewnątrz “d”“wiednich ”rzegród bud“wlanych w osiach 

linii ”“dziaJów dziaJek, zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi, 
g) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna nie mniejsza niw 50% ”“wierzchni dziaJki, 
h) zakaz l“kaliz“wania dziaJaln“`ci hurt“wej i produkcyjnej, 

i) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących budynków ”“m“cniczych, g“s”“darczych i garaw“wych, 
j) d“”uszcza się sytu“wanie urządzeL reklam“wych, 
k) d“”uszcza się realizację wbud“wanych stacji transformatorowych w il“`ci wynikającej z bilansu 

zapotrzebowania mocy elektrycznej, 

l) d“”uszcza się realizację w“ln“st“jących k“ntener“wych stacji transf“rmat“r“wych ”“za terenem 
”rzeznacz“nym ”“d zabud“wę, wyJącznie w miejscach oznaczonych symbolem U/MW-A.E z do-

”uszczeniem wydzielenia ge“dezyjneg“ tych terenów zg“dnie z rysunkiem planu; 

3) warunki zabudowy w zakresie wys“k“`ci budynkułbudynków: 
a) 15 kondygnacji nadziemnych oraz 2-3 kondygnacje podziemne, 

b) caJk“wita wys“k“`ć “d 35,0 m do 45,0 m, nie wywej niw 65,0 m n.p.m.; 

c) wys“k“`ć ”“zi“mu górnej krawędzi czę`ci nadziemnej d“lnej “d 7 do 12 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru do 2,5 m ponad poziomem terenu; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i f“rmy dachów: 
a) d“”uszcza się st“s“wanie niek“nwencj“nalnych f“rm dachów, 
b) d“”uszcza się realizację tarasów na ”“zi“mie górnej krawędzi drugiej lub trzeciej k“ndygnacji 

nadziemnej oraz na ostatniej kondygnacji, 

5) ”“z“staJe warunki zabud“wy: 
a) nakaz uwzględnienia ”“trzeb “sób nie”eJn“s”rawnych, 
b) zakaz st“s“wania “gr“dzeL, 
c) wyk“”y fundament“we nalewy wyk“nywać w “brębie u”rzedni“ wyk“nanych `cian szczelino-

wych kotwionych do skarp, 

d) niezalewnie “d ”“dziaJu terenu, nalewy wyk“nać ws”ólny fundament skrzyni“wy dla wszystkich 
budynków, zawierający 2-3 kondygnacyjny podziemny parking, 

e) w przypadku stwierdzenia w ”“zi“mie ”“sad“wienia ”Jyty fundamentu skrzyni“weg“ warstwy 
gruntu o niewystarczającej n“`n“`ci, nalewy grunt wzm“cnić st“sując “d”“wiednią techn“l“gię; 

6) Zasady i warunki scalenia i ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się ”“dziaJ na 2-3 dziaJki ”rzy zasto-

s“waniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalna ”“wierzchnia wydziel“nej dziaJki 6500 m², 
b) minimalna szer“k“`ć fr“ntu wydziel“nej dziaJki 30,0 m, 

c) obszar centralny, ogranicz“ny nie”rzekraczalnymi liniami zabud“wy nalewy ”“dzielić ”r“”“rcj“nal-

nie w zalewn“`ci “d il“`ci n“w“ wydzielanych dziaJek tjŁ na 2 lub 3 równe czę`ci; 
7) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z ulicy Campingowej, 

b) w ”rzy”adku ”“dziaJu na 3 dziaJki bud“wlane d“”uszcza się “bsJugę trzeciej z nowo wydzielo-

nych dziaJek z dr“gi wewnętrznej KŚW, 
c) nakaz zapewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi w § 7 

ust. 3, wraz z niezbędnymi d“j`ciami i dojazdami, 

8) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8. 
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RozdziaJ 8 

Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe 

§ 10. 1Ł Ś“ czasu realizacji ustaleL niniejszeg“ ”lanu d“”uszcza się utrzymanie d“tychczas“weg“ 
s”“s“bu uwytk“wania terenuŁ 

2. W czasie realizacji inwestycji d“”uszcza się l“kalizację “biektów tymczas“wych, dla ”“trzeb reali-
zacji budowy. 

§ 11. Ustala się nastę”ujące stawki ”r“cent“we wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci dla ustalenia ”rzez 
Burmistrza Międzyzdr“jów jedn“raz“wej “”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela alb“ uwytk“wnika 
wieczysteg“ nieruch“m“`ci, której wart“`ć wzr“sJa w związku z uchwaleniem planu miejscowego 

w wys“k“`ci: 25% dla terenów UłMW-A “raz 0% dla terenów UłMW-A.E i KDW. 

§ 12. Na “bszarze “bjętym ”lanem nie wystę”ują grunty r“lne, które wymagaJyby zg“dy na zmianę 
”rzeznaczenia gruntów r“lnych na cele nier“lniczeŁ 

§ 13. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrz“wi Międzyzdr“jówŁ 

§ 14. UchwaJa ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej gminy Międzyzdr“jeŁ 

§ 15. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“Ł 

 

 

 

 

Przew“dniczący Rady 

 

Jan Magda 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr XV/122/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XV/122/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XV/122/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 
 

 
 

 

 

źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XV/122/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 
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2315 
2315 

UCHWAIA NR XII/81/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

 z dnia 27 wrze`nia 2Ń11 r. 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie o”Jaty targowej. 

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. ｭaｬ ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i “”Jatach l“kalnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. 

Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) Rada Miejska w Policach uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XV/88/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 ”audziernika 2007 r. w sprawie 

“”Jaty targ“wej (zm. uchwaJą Nr XVI/99/07 z dnia 27 listopada 2007 r., Nr XIX/134/08 z dnia 29 stycz-

nia 2008 r.) zaJącznik “trzymuje brzmienie jak zaJącznik d“ niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym W“jewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przew“dniczący Rady  
 

Witold Król 
  


