
 

 

TRś_Ć: 
Poz.: 

U C H W A I Y  R A Ś Y  M I A S T A  

885 ｦ Nr LIX/442/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 ”audziernika 2010 r. w spra-

wie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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UCHWAIA NR LIX/442/10 

 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

 z dnia 26 ”audziernika 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

”nŁ: Trzebiew ｦ Marina. 

ŚziaJając na ”odstawie artŁ 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Policach uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXII/167/04 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 maja 2004 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmian miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
”nŁ: ｭTrzebiew - Marinaｬ, zmienionej uchwaJą Nr XXVIII/212/04 Rady Miejskiej w Policach z dnia 

28 grudnia 2004 rŁ, zmienionej uchwaJą Nr XLIV/340/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 

2006 rŁ, zmienionej uchwaJą Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 grudnia 2006 r., zmienionej 

uchwaJą Nr VII/47/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2007 rŁ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Police zatwierdzonego 
uchwaJą Nr XLIX/297/98 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 1998 rŁ, zmienionego uchwaJą Rady 
Miejskiej w Policach Nr XI/88/03 z dnia 8 lipca 2003 rŁ, uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”o-

darowania ”rzestrzennego ”nŁ: ｭTrzebiew - MarinaｬŁ 

2Ł Granice obszaru objętego zmianą ”lanu miejscowego zaznaczono na rysunku zmiany ”lanu w skali 

1:1000 stanowiącym zaJączniki nr 1, 2, 3, 4. 
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3Ł Integralną czę`ć uchwaJy stanowią nastę”ujące zaJączniki: 

1) rysunek zmiany ”lanu stanowiący zaJączniki nr: 1, 2, 3, 4; 
2) wyrys ze studium stanowiący zaJącznik nr 5; 

3) wykaz uwag do zmiany planu wraz z rozstrzygnięciem s”osobu ich roz”atrzenia, stanowiący zaJącz-

nik nr 6; 

4) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiący za-

Jącznik nr 7. 

4Ł Przedmiotem zmiany ”lanu jest caJo`ciowe o”racowanie zagos”odarowania terenu z uwzględnie-

niem funkcji: zabudowy usJug turystyki, zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usJugowej, usJugowej, 
usJug s”ortu, zabudowy ”rodukcyjno-usJugowej, infrastruktury technicznej i komunikacji, terenów rolnych 
i le`nychŁ 

5. Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o po-

wierzchni 81,40 ha, ”oJowony w obrębie geodezyjnym Trzebiew w gminie Police oraz obszar o powierzchni 

0,60 ha ”oJowony w obrębie Śębostrów w gminie Police co Jącznie stanowi obszar 82 ha. 

§ 2. Ilekroć w dalszych ”rze”isach uchwaJy jest mowa o: 

1) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć inne obowiązujące ”rze”isy ”rawa ”oza niniejszą 
uchwaJą; 

2) obszarze zmiany planu - nalewy ”rzez to rozumieć obszar objęty zmianą ”lanu miejscowego, zawartą 
w granicach przedstawionych na rysunku zmiany planu; 

3) terenie elementarnym - nalewy ”rzez to rozumieć fragment obszaru zmiany ”lanu o okre`lonym ”rze-

znaczeniu lub okre`lonych zasadach zagos”odarowania, wydzielony na rysunku ”lanu liniami rozgra-

niczającymi i oznaczony symbolem cyfrowym i literowym; 

4) przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć docelowe zagos”odarowanie terenu w tym rodzaj 

zabudowy okre`lone dla ”oszczególnych terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczonych symbolem cyfrowym i literowym; teren mowe ”osiadać wyJącznie ”odstawowe 
”rzeznaczenie terenu lub ”rzeznaczenie terenu mowe skJadać się z przeznaczenia podstawowego 

i uzu”eJniającego bilansującego się w granicach ”ro”orcji okre`lonych zmianą ”lanu; 
5) podstawowym przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć, we okre`lone ”rzeznaczenie terenu 

obejmuje minimum 60% powierzchni terenu, a w ”rzy”adku terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
minimum 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

6) uzu”eJniającym ”rzeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć, we okre`lone ”rzeznaczenie terenu 
obejmuje maksimum 40% powierzchni terenu, a w ”rzy”adku terenów ”rzeznaczonych ”od zabudo-

wę maksimum 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) maksymalnym wskauniku intensywno`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć iloraz sumy ”owierzchni 

caJkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych w obrysie zewnętrznym, wszystkich 
obiektów zlokalizowanych na danym terenie, do ”owierzchni terenu; 

8) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, na której nalewy lokalizować `cianę 
frontową budynków oraz okre`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów budowli naziemnych nie będą-
cych liniami ”rzesyJowymi i sieciami uzbrojenia terenu; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym do-

”uszcza się wznoszenie budynków oraz okre`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów budowli naziem-

nych nie będących liniami ”rzesyJowymi i sieciami uzbrojenia terenu; 

10) otwarciu widokowym - nalewy ”rzez to rozumieć takie kom”onowanie ”rzestrzeni, a w szczególno`ci 
rozplanowanie zabudowy i zieleni, które tworzą ”ole widokowe (widok) na ”rzestrzenie otwarte, cen-

ne krajobrazowo; 

11) osi widokowej - nalewy ”rzez to rozumieć takie kom”onowanie przestrzeni, w szczególno`ci roz”la-

nowanie zabudowy, ciągów komunikacyjnych i zieleni, które wiąwą widokowo i funkcjonalnie co naj-

mniej dwa istotne elementy funkcjonalne ”rzestrzeni, ”ola widokowe na zakoLczeniu osi mogą być 
zamknięte ”o”rzez obiekt budowlany jako akcent ”rzestrzenny lub ”ozostać otwarte jako otwarcia 
widokowe; 

12) dominancie architektonicznej - nalewy ”rzez to rozumieć budynek lub jego czę`ć, który koncentruje 
uwagę obserwatora w obszarze widoczno`ci ze względu na wyrówniającą się formę architektoniczną 
lub jego wysoko`ć; 

13) usJugach - nalewy ”rzez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w caJo`ci lub czę`ci sJuwące do dzia-

Jalno`ci, której celem jest zas”okajanie ”otrzeb ludno`ci, a nie wytwarzanie bez”o`rednio metodami 
”rzemysJowymi dóbr materialnych; 
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14) usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia, które nie ”owodują ”onadnorma-

tywnej uciąwliwo`ci w emisji substancji i energii oraz nie będące ”rzedsięwzięciami, dla których ra”ort 
oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko mowe lub jest wymagany zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

15) budynku w gminnej ewidencji zabytków - nalewy ”rzez to rozumieć budynek o cechach historycznych 

i zabytkowych, nie w”isany do rejestru zabytków a widniejący na li`cie obiektów o cechach histo-

rycznych i zabytkowych ”rowadzonej ”rzez wJa`ciwy miejscowo urząd gminy; 
16) zabudowie rekreacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę z maksymalnie dwoma lokalami miesz-

kalnymi, zamieszkiwaną czasowo sJuwącą rekreacji indywidualnej, nie będącą usJugami hotelarskimi; 

17) reklamie - nalewy ”rzez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym ”odJowu lub formę ”rze-

strzenną niosącą wizualny ”rzekaz informacyjno-reklamowy, a nie będącą szyldem; 
18) szyldzie - nalewy ”rzez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie staJego miejsca wykonywania przez przed-

siębiorcę dziaJalno`ci gos”odarczej, zawierające oznaczenie ”rzedsiębiorcy oraz zwięzJe okre`lenie 
”rzedmiotu wykonywanej dziaJalno`ci gos”odarczej, lub grafikę okre`lającą nazwę i przedmiot pro-

wadzonej dziaJalno`ci gos”odarczej, lub jeden z tych elementówŁ 

§ 3. 1Ł Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji zmiany ”lanu: 

1) ustalenia ogólne obowiązują na caJym terenie objętym zmianą ”lanu, a ustalenia szczegóJowe obowiązu-

ją dla ”oszczególnych terenów elementarnych i mają jednolity ukJad formalnyŁ Ustalenia zawarto 
w dwunastu grupach i oznaczono numerami od 1 do 12: 

a) przeznaczenie terenu, 

b) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, 
c) zasady ochrony i ksztaJtowania `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 
e) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych, 
f) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 

g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie na ”odstawie 
”rze”isów odrębnych, 

h) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, 
i) zasady obsJugi w zakresie komunikacji, 

j) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej, 

k) tymczasowe zagos”odarowanie urządzanie i uwytkowanie terenu, 
l) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci; 

2) kawdy ｭTeren elementarnyｬ oznaczono na rysunku zmiany ”lanu oraz w tek`cie niniejszej uchwaJy 
identyfikatorem cyfrowo-literowym, tzwŁ ｭSymbolem terenuｬŁ Cyfra oznacza numer kolejnego ｭTere-

nu elementarnegoｬ, a nastę”ujący ”o nim symbol literowy oznacza ”rzeznaczenie terenuŁ W ”rzy”ad-

ku oznaczenia terenów dróg ”rzed kolejnym numerem terenu drogi ”ostawiono symbol literowy ozna-

czający klasę drogi. 

3) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformuJowano szczegóJowe ustalenia zawarte w tzw. 

ｭKarcie terenuｬŁ 

2Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany ”lanu stanowiącym zaJączniki z numerami 1, 

2, 3, 4 do niniejszej uchwaJy są obowiązującymi ustaleniami zmiany ”lanu: 

1) granica obszaru objętego zmianą ”lanu miejscowego; 
2) granica ”asa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych; 
3) granica strefy A1 obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; 
4) obiekty będące w gminnej ewidencji zabytków; 
5) strefa ｭWIIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego; 
6) stanowisko gatunku ro`liny chronionej do ”rzeniesienia, 
7) stanowisko gatunku ro`liny chronionej do zachowania, 
8) stanowisko gatunku zwierzęcia chronionego do zachowania, 
9) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
10) symbole terenów; 
11) obowiązujące linie zabudowy; 
12) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

13) istniejące drzewa do zachowania; 
14) projektowane szpalery drzew; 

15) otwarcia widokowe; 

16) osie widokowe; 

17) ”rzebieg `ciewek rowerowychŁ 
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§ 4. Ustala się ”rzeznaczenie terenów o równych zasadach zagos”odarowania wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem zmiany planu: 

1) przepompownia oznaczona symbolem - 1-IT; 

2) tereny budowli i obsJugi ”rzystani jachtowej oznaczone symbolami - 2-KM, 3-KM; 

3) tereny ”arkingów samochodowych oznaczone symbolami - 4-KP, 5-KP, 6-KP; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami - 7-MN, 8-MN, 9-MN, 10-MN, 

11-MN, 12-MN, 13-MN, 14-MN; 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJug oznaczone symbolami - 15-MN,U, 16-MN,U, 

17-MN,U, 18-MN,U, 19-MN,U, 20-MN,U, 21-MN,U, 22-MN,U, 23-MN,U, 24-MN,U, 25-MN,U, 

26-MN,U, 27-MN,U, 28-MN,U, 29-MN,U, 30-MN,U, 31-MN,U, 32-MN,U; 

6) tereny zabudowy rekreacyjnej oznaczone symbolami - 33-MR, 34-MR, 35-MR, 36-MR, 37-MR; 

7) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolami - 38-MW; 

8) tereny ”rzemysJu i wytwórczo`ci oznaczone symbolami - 39-P, 40-P; 

9) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oznaczony symbolem - 41-RM; 

10) tereny Jąk, ”astwisk i nieuwytków oznaczone symbolami - 42-RZ, 43-RZ, 44-RZ, 45-RZ, 46-RZ, 47-

RZ, 48-RZ, 49-RZ, 50-RZ, 51-RZ, 52-RZ, 53-RZ, 54-RZ, 55-RZ, 56-RZ, 57-RZ; 

11) teren zabudowy usJugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem - 58-U,MN; 

12) teren usJug s”ortu oznaczony symbolem - 59-US; 

13) tereny zabudowy usJug turystyki oznaczone symbolami - 60-UT, 61-UT, 62-UT, 63-UT, 64-UT; 

14) tereny wód ”owierzchniowych oznaczone symbolami - 65-WS, 66-WS, 67-WS, 68-WS, 69-WS, 70-

WS, 71-WS, 72-WS, 73-WS, 74-WS, 75-WS, 76-WS, 77-WS, 78-WS, 79-WS; 

15) tereny lasów oznaczone symbolami - 80-ZL, 81-ZL, 82-ZL; 

16) tereny zieleni parkowej oznaczone symbolami - 83-ZP, 84-ZP, 85-ZP; 

17) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem - KDZ-01; 

18) tereny dróg ”ublicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami - KDL-02, KDL-03-KDL-04, KDL-05; 

19) tereny dróg ”ublicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami - KDD-06, KDD-07, KDD-08, KDD-

09, KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-13, KDD-14; 

20) tereny ciągów ”ieszo-jezdnych oznaczone symbolami - KPJ-15, KPJ-16, KPJ-17, KPJ-18, KPJ-19, 

KPJ-20, KPJ-21, KPJ-23; 

21) tereny ciągów ”ieszych oznaczone symbolami - CP-24, CP-25, CP-26, CP-27, CP-28, CP-29, CP-30. 

§ 5. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) ustala się ksztaJtowanie otwarć widokowych w kierunku źalewu SzczeciLskiego wskazanych na ry-

sunku zmiany ”lanu stanowiącym zaJącznik nr 1 poprzez: 

a) zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej w s”osób ograniczający widoki w kierunku 

otwarcia widokowego, 

b) zakaz lokalizowania napowietrznych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej mogących mieć 
negatywny w”Jyw na odbiór wizualny krajobrazu, w szczególno`ci na”owietrznych sieci teleko-

munikacyjnych i elektroenergetycznych i kominów kotJowni, 
c) zakaz realizacji ogrodzeL w s”osób ograniczający lub mogący mieć negatywny w”Jyw na odbiór 

wizualny krajobrazu, 

d) zakaz realizacji sz”alerów drzew i grup drzew w s”osób ograniczający widoki w kierunku otwar-

cia widokowego, 

e) realizację urządzonych ”latform lub ”unktów widokowych; 
2) ustala się ksztaJtowanie osi widokowej wskazanej na rysunku zmiany ”lanu stanowiącym zaJącznik 

nr 1 poprzez: 

a) wytworzenie ”ierzei zabudowy wzdJuw ciągu komunikacyjnego, dla którego wyznaczono o` widokową, 
b) nakaz lokalizowania wzdJuw ciągu widokowego zabudowy odznaczającej się wysoką jako`cią ar-

chitektury i uwytych materiaJów budowlanych, 
c) zakaz lokalizowania wzdJuw ciągu komunikacyjnego, dla którego wyznaczono o` widokową na-

powietrznych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej mogących mieć negatywny w”Jyw na 
odbiór wizualny krajobrazu, w szczególno`ci na”owietrznych sieci telekomunikacyjnych i elektro-

energetycznych i kominów kotJowni, 
d) nakaz realizacji ogrodzeL wzdJuw ciągu komunikacyjnego, dla którego wyznaczono o` widokową, 

zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, 
e) nakaz realizacji zieleni komponowanej z drzew, krzewów, ro`lin ozdobnych wzdJuw ciągu komuni-

kacyjnego, dla którego wyznaczono o` widokową w s”osób ”odkre`lający o` widokową z otwar-

ciem na źalew SzczeciLski; 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 51 ｦ 7357 ｦ Poz. 885 

 

3) do”uszcza się realizację reklam: 
a) w formie tablic reklamowych o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym do 3 m², reklam 

`wietlnych (neonów), sJu”ów ogJoszeniowych w formie walca; 

b) tablice reklamowe mogą być lokalizowane wyJącznie na elewacjach zewnętrznych budynków, 
c) reklamy `wietlne (neony) mogą być lokalizowane wyJącznie na elewacjach zewnętrznych budyn-

ków lub na konstrukcjach wolnostojących o caJkowitej wysoko`ci nie”rzekraczającej 8 m, 

d) w szczególno`ci zabrania się: 
- lokalizowania tablic reklamowych na ogrodzeniach (”eJnych i awurowych), balustradach ze-

wnętrznych schodów i balkonów, tarasów, loggi, attykach budynków, murach o”orowych, 
oraz na wszystkich elewacjach zewnętrznych budynków będących w miejskiej ewidencji za-

bytków, 
- lokalizowania wszelkich reklam, innych niw sJu”y ogJoszeniowe, w liniach rozgraniczających 

dróg ”ublicznych; sJu”y ogJoszeniowe w liniach rozgraniczających drogi mogą być lokalizo-

wane wyJącznie za zgodą zarządcy drogi i na warunkach wskazanych ”rzez zarządcę drogi, 
- lokalizacji wszelkich reklam na terenach elementarnych oznaczonych symbolami: RZ, WS, ZL, ZP, 

- realizowania wszelkich reklam semaforowych (w tym reklam `wietlnych) i bannerowych; 

4) w zakresie realizacji szyldów ustala się: 
a) do”uszcza się lokalizowanie szyldów wyJącznie związanych z usJugą jaka jest ”rowadzona 

w budynku, na którym umieszczany jest szyld lub szyldów gJoszących nazwy usJug lub lokali 
usJugowych, 

b) do”uszcza się umieszczanie szyldów, w tym szyldów `wietlnych (neonów) wyJącznie na elewa-

cjach zewnętrznych budynków; 
5) w zakresie realizacji ogrodzeL obowiązują zakazy i nakazy zawarte w ustaleniach szczegóJowych dla 

”oszczególnych terenów elementarnych; 
6) do”uszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych zgodnie z ustaleniami szcze-

góJowymi, przy czym: 

a) maksymalna wysoko`ć ”ojedynczego, tymczasowego obiektu usJugowo-handlowego nie mowe ”rze-
kraczać 4 m wysoko`ci, 

b) maksymalna ”owierzchnia ”ojedynczego, tymczasowego obiektu usJugowo-handlowego nie mowe 
”rzekraczać 50 m²Ł 

§ 6. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) w zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 
a) ”rzekraczające do”uszczalne wielko`ci oddziaJywanie na `rodowisko ”o”rzez emisję substancji 

i energii, w szczególno`ci dotyczące wytwarzania haJasu, wibracji, ”romieniowania, zanieczysz-

czania ”owietrza, gleby, wód ”owierzchniowych i ”odziemnych, winno zamykać się w granicach 

dziaJki budowlanej lub zes”oJu dziaJek, na których jest wytwarzane, 
b) na obszarze objętym ustaleniami zmiany ”lanu w”rowadza się zakaz lokalizowania ”rzedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których ra”ort o oddziaJywaniu ”rzedsię-
wzięcia na `rodowisko jest wymagany oraz dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu 
o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko mowe być wymagany, zgodnie z przepisami od-

rębnymi, za wyjątkiem: 
- dróg ”ublicznych i związanych z nimi urządzeL oraz ”arkingów, 
- obiektów, w tym sieci, infrastruktury technicznej, 

- inwestycji na terenach oznaczonych symbolami P, KM, 

- stacji obsJugi lub remontowych s”rzętu budowlanego, lub rolniczego lub `rodków trans”ortu, 
c) ustala się ochronę wód ”owierzchniowych i podziemnych poprzez: 

- nakaz odprowadzania, w tym ”odczyszczania `cieków zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
- zakaz skJadowania wszelkich od”adów w tym od”adów niebez”iecznych w granicach obsza-

ru objętego niniejszym ”lanem miejscowym, 

d) ustala się obowiązek ochrony ”rzed haJasem dla istniejącej zabudowy i za”ewnienia wJa`ciwego 
standardu akustycznego dla nowo”rojektowanej zabudowy ”o”rzez okre`lenie do”uszczalnych 
”oziomów haJasu zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, tjŁ: 
- dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-

lem terenu MN do”uszczalny ”oziom haJasu musi być zgodny z ”oziomem haJasu do”usz-

czalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- ustala się, we dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 

terenu MW do”uszczalny ”oziom haJasu musi być zgodny z ”oziomem haJasu do”uszczalnym 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
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- ustala się, we dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 

terenu RM do”uszczalny ”oziom haJasu musi być zgodny z ”oziomem haJasu do”uszczalnym 
dla terenów zabudowy zagrodowej, 

- dla ”oszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-

lami terenu MN,U, U,MN do”uszczalny ”oziom haJasu musi być zgodny z ”oziomem haJasu 
do”uszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usJugowej, 

- dla ”oszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-

lami KM, UT, US, MR dopuszczalny ”oziom haJasu musi być zgodny z ”oziomem haJasu do-

”uszczalnym dla terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej, 

e) ustala się ograniczenie uciąwliwo`ci haJasowej do granic dziaJki wJasnej; 
f) ustala się ochronę ”rzed ”romieniowaniem elektromagnetycznym poprzez utrzymanie dopusz-

czalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
w szczególno`ci na terenach zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjno-wypoczynkowej oraz w miej-

scach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

2) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) caJy obszar objęty zmianą ”lanu miejscowego, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: 
58-U,MN, KDD-14 znajduje się w granicach obszaru Natura2000 PLB 320009 źalew SzczeciLski, 
ustala się we wszelkie zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu musi być zgodne 
z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”isami odrębnymi, 

b) wskazuje się zgodnie z rysunkiem planu: 

- stanowisko ro`liny chronionej do ”rzeniesienia, 
- stanowisko ro`liny chronionej do zachowania, 
- stanowisko zwierzęcia chronionego do zachowania, 

c) ustala się, we wszelkie uwytkowanie, urządzanie i zagospodarowanie terenu w miejscu stanowiska 

gatunków chronionych musi być zgodne z ”rze”isami odrębnymi oraz ”rze”isami szczegóJowymi 
niniejszego planu, 

d) ustala się ochronę i zachowanie istniejących drzew (do zachowania) o wysokich walorach krajo-

brazowych, wskazanych na rysunku zmiany ”lanu stanowiącym zaJącznik nr 1, a w przypadku 

ich biologicznej `mierci wymianę na nowy egzem”larz tego samego gatunku, 
e) ustala się w”rowadzenie sz”alerów drzew, w szczególno`ci w miejscach wskazanych na rysunku 

zmiany ”lanu stanowiącym zaJącznik nr 1, 

f) ustala się w”rowadzanie w miarę mowliwo`ci sz”alerów drzew i krzewów wzdJuw ciągów komu-

nikacyjnych, w szczególno`ci wzdJuw dróg ”ublicznych klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowej, 

g) sz”alery drzew wzdJuw ”oszczególnych ciągów komunikacyjnych nalewy realizować jako jednoga-

tunkowe z gatunków li`ciastych od”ornych na zasolenie gleby, 
h) na terenach ”rzeznaczonych na zieleL ”arkową, gdzie wystę”ują naturalne ”odmokJo`ci do”usz-

cza się tworzenie zbiorników wodnych obsadzonych ro`linno`cią szuwarowo-wodną, 
i) ustala się zagos”odarowanie terenów zieleni ”arkowej ro`linno`cią o rozbudowanej strukturze pio-

nowej ”rzy ”rzewawającym udziale gatunków rodzimych wJa`ciwych dla siedliska ”rzyrodniczego 
i krajobrazu z maksymalnym zachowaniem istniejącej struktury ro`linnej, 

j) ustala się dąwenie do zachowania i zwiększenia biorównorodno`ci ”o”rzez; 
- sto”niowe w”rowadzanie na terenach lasów gatunków drzew zgodnych z siedliskim, 

- zachowanie na terenach oznaczonych symbolem Rź zbiorowisk Jąk wilgotnych oraz towarzy-

szących im zadrzewieL i zakrzaczeL `ród”olnych, 
- zachowanie istniejących obszarów bagiennychŁ 

k) w ”rzy”adku ”rowadzenia robót ziemnych ”owodujących naruszenie struktury gruntu, ”rzed roz-

”oczęciem tych robót nalewy zdjąć warstwę ”róchniczną gruntu i zabez”ieczyć ”rzed zniszczeniem, 
a ”o zakoLczeniu robót ziemnych odtworzyć wierzchnią warstwę gruntu za ”omocą zabez”ieczo-

nej ziemi lub wykorzystać warstwy ”róchnicze ziemi do ”okrycia terenów biologicznie czynnych, 
l) w granicach obszaru objętego ”lanem zabrania się trwaJego skJadowania ziemi ”ochodzącej z urobku. 

§ 7. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej: 

1) ”lan wskazuje nastę”ujące obiekty będące w gminnej ewidencji zabytków znajdujące się na ulicach: 
Osadników, Bocznej i Le`nej; 

2) ochronie ”odlega forma architektoniczna obiektów będących w gminnej ewidencji zabytków, 
a w szczególno`ci: gabaryty budynku, forma dachu i rodzaj pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji 
oraz forma stolarki okiennej i drzwiowej stanowiące o jego warto`ci historycznej i kulturowej; 
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3) dla obiektów będących w gminnej ewidencji zabytków ustala się: 
a) utrzymanie kom”ozycji architektonicznej obiektu stanowiącej o jego warto`ci historycznej i kulturowej, 

b) opracowanie dokumentacji konserwatorskiej w ”rzy”adku: rozbiórki obiektu lub jego ”rzebudowy, 
rozbudowy lub nadbudowy oraz remontów mających istotny w”Jyw na wygląd zewnętrzny obiektu; 

4) ustala się strefę ｭWIIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, zgodnie z rysunkiem 

zmiany ”lanu stanowiącym zaJącznik nr 2; 

5) w granicach strefy ｭWIIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego ustala się, we wszel-

kie uwytkowanie, urządzanie i zagos”odarowanie terenu musi być zgodne z ”rze”isami odrębnymi i musi 

odbywać się na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 8. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rze-

strzeni publicznych: 

1) w granicach obszaru objętego zmianą ”lanu miejscowego nie wystę”ują obszary ”rzestrzeni ”ublicz-

nej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) ustala się: 
a) tereny dróg ”ublicznych oznaczone symbolami KŚź; KŚL; KŚŚ; tereny ciągów ”ieszo-jezdnych 

oznaczonych symbolem KPJ, tereny ciągów ”ieszych oznaczone symbolem CP jako tereny ”rze-

znaczone do realizacji celów ”ublicznych związanych z budową i utrzymaniem dróg ”ublicznych, 

obiektów i urządzeL trans”ortu ”ublicznego; budową i utrzymaniem obiektów i urządzeL infra-

struktury technicznej, 

b) tereny zieleni ”arkowej oznaczone symbolem źP jako tereny ”rzeznaczone do realizacji celów ”u-

blicznych związanych z utrzymaniem zieleni gminnej; 

3) wszelkie niezbędne dla ”rawidJowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szczególno`ci: 
obiekty ratownictwa, bez”ieczeLstwa ”aLstwa, obiekty obsJugi technicznej, obiekty i urządzenia 
ochrony ”rzeciw”owodziowej, urządzenia wodne i melioracji, `ciewki rowerowe mowna realizować na 
kawdym terenie elementarnym w s”osób zgodny z ustaleniami zmiany planu i ”rze”isami odrębnymi; 

4) do”uszcza się lokalizację elementów maJej architektury na wszystkich terenach ”rzeznaczonych do 
realizacji celów publicznych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

5) forma architektoniczna elementów maJej architektury ”owinna być jednolita dla ”oszczególnych tere-

nów ”rzeznaczonych do realizacji celów ”ublicznych, w szczególno`ci dla ”oszczególnych ciągów 
komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach obszaru objętego zmianą ”lanu miejscowego; 

6) ustala się nakaz dostosowania ”ublicznych ciągów komunikacyjnych do ”otrzeb osób nie”eJnos”raw-

nych poprzez: 

a) obniwenie do ”oziomu jezdni krawęwnika chodnika w miejscach ”rzej`ć dla ”ieszych na caJej ich 
szeroko`ci, 

b) wprowadzenie w jezdni nawierzchni anty”o`lizgowych w rejonach ”rzej`ć dla ”ieszych, 
c) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrówniającej się fakturze, wyczuwalnej dla osób z dysfunkcją 

wzroku na chodnikach ”rzed krawęwnikami opuszczonymi do poziomu jezdni, 

d) dostosowanie obiektów maJej architektury: Jawek, wiat, tablic informacyjnych, budek telefonicz-

nych do ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, a ich lokalizacja nie ”owinna kolidować z pasami dla 

ruchu pieszego, 

e) stosowanie krawęwników o”uszczonych w miejscach ”ostojowych dla osób nie”eJnos”rawnych 
w liniach rozgraniczających drógŁ 

§ 9. 1Ł Ustala się zasady dotyczące ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu ”o”rzez 
wskazanie: 

1) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, 
2) maksymalnej powierzchni zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, 
3) maksymalnego wskaunika intensywno`ci zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, 
4) maksymalnej wysoko`ci zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, 
5) linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegóJowymi, 
6) rodzaju i spadku dachu zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, 
7) kolorów i ty”ów elewacji zgodnie z ustaleniami szczegóJowymiŁ 

2Ł Śo”uszcza się lokalizowanie budynków garawowych, gos”odarczych, garawowo-gospodarczych 

bez”o`rednio ”rzy linii rozgraniczającej sąsiedniej dziaJki budowlanej lub w odlegJo`ci 1,5 m od granicy 

sąsiedniej dziaJki budowlanejŁ 
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§ 10. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące s”osobów zagos”odarowania terenów i obiektów 
podlegających ochronie, w tym terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi: 

1) wskazuje się granicę ”asa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych zgodnie z rysunkiem 

zmiany ”lanu stanowiącym zaJącznik nr 1; 

2) wszelkie zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu ”oJowonego w granicach pasa technicz-

nego brzegu morskich wód wewnętrznych musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami odrębnymi; 
3) ”as techniczny wchodzący w skJad ”asa nadbrzewnego stanowi obszar bez”o`redniego zagrowenia 

”owodzią; 
4) wszelkie zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu ”oJowonego w granicach obszaru bezpo-

`redniego zagrowenia ”owodzią musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”isami odrębnymi; 
5) ustala się, we wszystkie tereny elementarne w granicach objętych ”lanem miejscowym za wyjątkiem 

terenów oznaczonych symbolami: 58-U,MN, KDD-14 są ”oJowone w granicach pasa ochronnego 

brzegu morskich wód wewnętrznych; 
6) wszelkie zagospodarowanie i zabudowa w granicach ”asa ochronnego brzegu morskich wód we-

wnętrznych musi być zgodna z wJa`ciwymi w tym zakresie ”rze”isami odrębnymi; 
7) o`wietlenie terenu i obiektów widocznych z obszaru morskich wód wewnętrznych musi ”osiadać 

”rzesJony zabez”ieczające ”rzed o`le”ianiem nawigatorów statków ”Jywających na ”obliskim akwenie, 
a takwe ”owstawaniem zjawiska ｭ”od`wietlania tJaｬ; ”onadto obiekty widoczne z obszaru morskich 

wód wewnętrznych, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą ”rzy”ominać wyglą-
dem ani charakterystyka `wiecenia `wiateJ, 

8) ustala się granicę strefy A1 obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi zgodnie z rysunkiem 

zmiany ”lanu stanowiącym zaJączniki nr 1, 2; 

9) dla terenów elementarnych ”oJowonych w granicach strefy A1 obszaru narawonego na niebezpieczeL-
stwo ”owodzi ustala się, we wszelkie zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu musi być 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 11. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) droga publiczna klasy drogi zbiorczej oznaczona symbolem KDZ-01 (ul. Osadników i ul. Rybacka) 

stanowi ciąg ”owiązaL ”onadlokalnych; 
2) drogi publiczne klasy drogi lokalnej oznaczone symbolem KDL, drogi publiczne klasy drogi dojazdowej 

oznaczone symbolem KŚŚ oraz ciągi ”ieszo-jezdne oznaczone symbolem KPJ za”ewniają obsJugę 
komunikacyjną dla istniejącego i ”rojektowanego zagos”odarowania na obszarze objętym zmianą ”la-

nu miejscowego; 

3) skrzywowania ulic jako jedno”oziomowe za”ewniające ”eJną mowliwo`ć wyboru kierunku jazdy lub 

czę`ciową mowliwo`ć wyboru kierunku jazdy; 
4) ukJad komunikacji koJowej uzu”eJniają ciągi ”iesze; 
5) ustala się realizację `ciewek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych, ciągów ”ieszo-

jednych i pieszych oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03, KDL-04, KDD-11, KPJ-22, KPJ-23, 

CP-24, CP-26; 

6) ustala się, we droga ”ubliczna klasy lokalnej oznaczona symbolem KŚL-02 będzie stanowiJa ”romena-

dę s”acerową; 
7) ustala się lokalizację ”arkingów ogólnodostę”nych zgodnie z rysunkiem zmiany ”lanu stanowiącym 

zaJącznik nr 1; 

8) w ”rzy”adku realizacji nowej zabudowy ”otrzeby ”arkingowe nalewy realizować w granicach dziaJki 
wJasnej; 

9) ilo`ć miejsc ”arkingowych dla ”oszczególnych terenów elementarnych musi być zgodna z ustaleniami 

szczegóJowymiŁ 

§ 12. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: 
a) dla caJego obszaru zmiany ”lanu ustala się zao”atrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej za-

opatrywanej z ujęcia wód ”odziemnych w Trzebiewy, 
b) zachowuje się istniejące sieci wodociągowe zlokalizowane w drogach publicznych oznaczonych 

symbolami: KDZ-01 (ul. Osadników i Rybacka), KDL-04, KDD09, KDD-10, KDD-12, KDD-14 oraz 

na terenie oznaczonym symbolem 60-UT, w liniach rozgraniczających ciągów ”ieszo-jezdnych 

oznaczonych symbolami: KPJ-17, KPJ-20 w liniach rozgraniczających ciągu ”ieszego oznaczone-

go symbolem CP-28, 
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c) do”uszcza się realizację sieci i ”rzyJączy wodociągowych w liniach rozgraniczających dróg ”u-

blicznych klasy zbiorczej (KDZ); lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach rozgraniczają-
cych ciągów ”ieszo-jezdnych (KPJ), 

d) do”uszcza się realizację uje`ć wód ”odziemnych, w szczególno`ci awaryjnych ujęć wód ”od-

ziemnych na warunkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 
e) do”uszcza się zachowanie istniejących studni w granicach dziaJek budowlanych i dalsze czerpa-

nie z nich wód; 
2) odprowadzania i oczyszczania `cieków: 

a) dla caJego obszaru zmiany ”lanu ustala się od”rowadzenie `cieków bytowych gminną siecią ka-

nalizacyjną do gminnej oczyszczalni `cieków, 
b) zachowuje się istniejące sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w liniach rozgraniczających 

dróg ”ublicznych oznaczonych symbolami: KŚź-01 (ul. Osadników i Rybacka), KDD-14, w liniach 

rozgraniczających ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-17 oraz w liniach rozgrani-

czających terenu oznaczonego symbolem 4-KP, 

c) do”uszcza się realizację sieci i ”rzyJączy kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg 
publicznych klasy zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach rozgraniczają-
cych ciągów ”ieszo-jezdnych (KPJ), 

d) dla terenów ”oJowonych ”oza granicami terenów zagrowonych ”owodzią, do czasu wybudowania 
sieci kanalizacji sanitarnej do”uszcza się od”rowadzanie `cieków do zbiorników bezod”Jywowych 
lub indywidualnych oczyszczalni `cieków lokalizowanych w granicach dziaJek budowlanych na 
warunkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 

e) zachowuje się istniejące sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane w liniach rozgraniczających 
drogi publicznej oznaczonych symbolem: KDZ-01 (ul. Osadników i Rybacka), 

f) ustala się realizację sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych kla-

sy zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach rozgraniczających ciągów 
pieszo-jezdnych (KPJ), 

g) odprowadzanie i ”odczyszczanie wód o”adowych dla ”oszczególnych terenów elementarnych na 
warunkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 

3) do”uszcza się realizację sieci i ”rzyJączy gazowych w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych kla-

sy zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach rozgraniczających ciągów ”ieszo-

jezdnych (KPJ) zasilanych gazem przewodowym z projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I° 

w Śębostrowiu, 
4) zaopatrzenie w cie”Jo: 

a) ustala się zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych lub zbiorowych uródeJ cie”Ja, 
b) ustala się stosowanie systemów grzewczych wykorzystujących czyste ekologicznie no`niki ener-

gii, w tym systemów niskoemisyjnych; 
5) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) zasilanie w energię elektryczną nastą”i z istniejących lub ”rojektowanych linii 15 kV i 0,4 kV lub 

alternatywnych uródeJ energii, 
b) nowe budynki będą zasilane w energię elektroenergetyczną ”o zrealizowaniu od”owiedniej infra-

struktury energetycznej wykonanej w oparciu o warunki ”rzyJączenia oraz ”lany rozwoju w za-

kresie zaspokojenia obecnego i ”rzyszJego zao”atrzenia w energię elektryczną, 
c) istniejące linie na”owietrzne `redniego i niskiego na”ięcia, kolidujące z projektowanym zainwe-

stowaniem terenu - do ”rzebudowy; ustala się ich sto”niową likwidację i zastę”owanie, w ramach 

remontów, sieciami kablowymi, 
d) ustala się rezerwy terenu dla realizacji sieci i ”rzyJączy elektroenergetycznych w liniach rozgrani-

czających dróg ”ublicznych klasy zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w li-

niach rozgraniczających ciągów ”ieszo-jezdnych (KPJ), 

e) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowych na wszystkich terenach elementarnych w za-

lewno`ci od ”otrzeb rozbudowy sieci elektroenergetycznej, 
f) nowe stacje transformatorowe nalewy realizować jako kubaturowe lub wbudowane w budynki; 

6) dostę” do telefonicznych ”oJączeL kablowych - do”uszcza się realizację sieci i ”rzyJączy telefonicz-

nych w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych klasy zbiorczej (KDZ), dojazdowej (KDD) oraz w li-

niach rozgraniczających ciągów ”ieszo-jezdnych (KPJ), nowe sieci i ”rzyJącza telefoniczne nalewy re-

alizować wyJącznie jako ”odziemneŁ 
7) W zakresie gos”odarki od”adami ustala się: 

a) zasadę wywozu s”osobem zorganizowanym od”adów staJych z obszaru objętego zmianą ”lanu 
na wyznaczone dla ”otrzeb gminy tereny skJadowania, ”rzeróbki lub s”alania `mieci; 
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b) wywóz od”adów ”rzez zakJad będący gminną jednostką organizacyjną lub ”rzez ”rzedsiębiorcę 
”osiadającego zezwolenie na ”rowadzenie dziaJalno`ci w zakresie odbierania od”adów komunalnych; 

c) zbieranie od”adów na warunkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
d) do”uszcza się realizację miejsc segregacji od”adów dla zes”oJów dziaJek budowlanych; 
e) dla terenu portu jachtowego oznaczonego symbolem KM gospodarowanie odpadami portowymi 

musi być zgodne z wJa`ciwym ”ortowym ”lanem gos”odarowania od”adamiŁ 

§ 13. 1. W granicach obszaru objętego zmianą ”lanu miejscowego nie wskazuje się terenów ”rzewi-

dzianych do scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

2Ł Ograniczenia wielko`ci wydzielanych dziaJek wskazane w ustaleniach szczegóJowych nie dotyczą 
wydzieleL ”od urządzenia infrastruktury technicznej oraz wydzieleL dojazdów za wyjątkiem terenów ele-

mentarnych przeznaczonych wyJącznie na cele urządzeL infrastruktury technicznej lub cele komunikacjiŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 14. Śla terenów elementarnych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1Ł Ustalenia szczegóJowe dla terenu elementarnego: 1-IT: 
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RozdziaJ 3 

Przeznaczenie gruntów rolnych i le`nych na cele nierolnicze i niele`ne 

§ 15. Na obszarze objętym zmianą ”lanu dokonuje się zmiany ”rzeznaczenia na niele`ne uwytków le-

`nych o Jącznej ”owierzchni 0,2533 ha za zgodą Ministra _rodowiska wyrawoną w decyzji z dnia 30 mar-

ca 2009 r., znak ZS-W-2120/45/2009. 

RozdziaJ 4 

Postanowienia koLcowe 

§ 16. 1Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PolicŁ 
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2Ł Na obszarze objętym niniejszymi zmianami w planie traci moc zmiana w planie miejscowym zago-

spodarowania przestrzennego gminy Police, w czę`ci dotyczącej obszaru miejscowo`ci Trzebiew, ”rzyjęta 
uchwaJą Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w Policach z dn. 20 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pom. Nr 14, Poz. 256 z dnia 5 kwietnia 2002 r.) oraz zmiana w planie miejscowym zagospodarowania 

przestrzennego gminy Police w czę`ci dotyczącej obrębów Śębostrów, NiekJoLczyca, Uniemy`l, Śrogo-

radz, Kar”in, tzwŁ ｭŚębostrówｬ, ”rzyjęta uchwaJa Nr XVII/125/03 Rady Miejskiej w Policach z dn. 30 

grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 9, Poz. 170 z dnia 9 lutego 2004 r.) 

3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego oraz jest ”ublikowana na stronie internetowej Gminy PoliceŁ 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Witold Król 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LIX/442/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 26 ”audziernika 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LIX/442/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 26 ”audziernika 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LIX/442/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 26 ”audziernika 2010 r. 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LIX/442/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 26 ”audziernika 2010 r. 
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ZaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr LIX/442/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 26 ”audziernika 2010 r. 
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ZaJącznik nr 6 

do uchwaJy Nr LIX/442/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 26 ”audziernika 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

”nŁ: ｭTrzebiew - Marinaｬ 

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

nym (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; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) 

Rada Miejska w Policach rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmŁ) Burmistrz Polic ogJosiJ w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie 

na tablicy ogJoszeL, a takwe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 r. o udo-

stę”nianiu informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz 
o ocenach oddziaJywania na `rodowisko (ŚzŁ U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) na stronie Biuletynu Infor-

macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach o wyJoweniu do ”ublicznego wglądu ”rojektu ”lanu miej-

scowego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowiskoŁ Termin wyJowenia ”rojektu ”lanu do ”ublicznego 
wglądu zostaJ okre`lony w terminie od 7 czerwca do 7 lipca 2010 r., w dniu 17 czerwca 2010 rŁ zostaJa 
zorganizowana dyskusja ”ubliczna nad ”rzyjętymi w ”rojekcie ”lanu rozwiązaniamiŁ 

2. W ogJoszeniu wyznaczono nie”rzekraczalny termin 5 sierpnia 2010 rŁ, do którego osoby fizyczne 
i ”rawne oraz jednostki organizacyjne nie ”osiadające osobowo`ci ”rawnej mogJy wnosić uwagi dotyczą-
ce projektu planu. 

§ 2. Rada Miejska w Policach stwierdza, iw do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ｭTrzebiew - Marinaｬ nie zJowono wadnych uwagŁ 

 

 

ZaJącznik nr 7 

do uchwaJy Nr LIX/442/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 26 ”audziernika 2010 r. 

w s”rawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
na obszarze objętym zmianą miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

”nŁ: ｭTrzebiew - Marinaｬ 

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 2008 r. Nr 123, 

poz. 803, 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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 

poz. 1043), Rada Miejska w Policach ”ostanawia, we: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb 
ws”ólnoty (mieszkaLców) stanowiące - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tŁjŁ ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmŁ) zadania wJasne gminy, za”isane 
w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) publiczne drogi gminne, place i organizację ruchu drogowego, w tym: 

a) drogi publiczne klasy zbiorczej oznaczone symbolem KDZ, 

b) drogi publiczne klasy lokalnej oznaczone symbolem KDL, 

c) drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolem KDD, 

2) sieci wodociągowe i kanalizacyjne realizowane w liniach rozgraniczających lub wzdJuw linii rozgrani-

czających gminnych dróg ”ublicznych; 
3) finansowanie o`wietlenia dróg ”ublicznych; 
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4) planowanie i organizacja zaopatrzenia w cie”Jo, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

2Ł Realizacja wwŁ inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami w tym m.in. 

ustawą z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmŁ), ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 rŁ Prawo zamówieL ”ublicznych (tŁjŁ ŚzŁ U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), ustawą 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmŁ), ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska (tŁjŁ ŚzŁ U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), 

ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cie-

ków (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zmŁ), ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne 

(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

3Ł S”osób realizacji wwŁ inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do zadaL wJa-

snych gminy okre`lają uchwalane ”rzez Radę Miejską strategie, ”lany i programy w tym m.in. wieloletnie 

plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wieloletnie programy inwe-

stycyjne i inne. 

§ 2. 1. Zadania w zakresie wwŁ inwestycji finansowane będą realizowane w caJo`ci lub w czę`ci z bu-

dwetu gminy oraz ze uródeJ zewnętrznych (takich jak mŁinŁ `rodki wJasne ”rzedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych, `rodki strukturalne, fundusze unijne i pozaunijne, kredyty, obligacje i inne), w oparciu o obo-

wiązujące przepisy i zawarte umowy. 

2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.). 

3Ł Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy oraz inwestycje, 
których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy będą uchwalane w uchwale budwetowej Rady 
Miejskiej w Policach. 
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DECYZJA NR OSZ-4210-8(11)/506/2011/VIII/CK 

 PRśZśSA URZĘŚU RśGULACJI ENERGETYKI 

 z dnia 14 kwietnia 2011 r. 

zatwierdzająca taryfę dla cie”Ja Miejskiego Przedsiębiorstwa śnergetyki Cie”lnej Sp. z o.o. 

z siedzibą w SJawnie. 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, 

Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 

Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 3, 

poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 

i Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 rŁ Kodeks ”ostę”owania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660; 

z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524; z 2008 r. 

Nr 229, poz. 1539; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, 

Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011, Nr 6, poz. 18) po rozpatrzeniu 

wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa śnergetyki Cie”lnej Sp. z o.o. z siedzibą w SJawnie zwanego w dal-

szej czę`ci decyzji ｭPrzedsiębiorstwem energetycznymｬ zawartego w ”i`mie z dnia 25 stycznia 2011 r. 

w s”rawie zatwierdzenia ósmej taryfy dla cie”Ja ”ostanawiam: 

1) zatwierdzić taryfę dla cie”Ja ustaloną ”rzez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą zaJącznik 
do niniejszej decyzji, 

2) ustalić termin obowiązywania taryfy do dnia 30 kwietnia 2012 r. 


