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5Ł Powyczka mowe być udzielona ”od warunkiem zawarcia umowy ”owyczki, która ”owinna okre`lać 
s”osób zabez”ieczenia wierzytelno`ci GminyŁ 

6Ł U”rawnione ”odmioty nie mogą ”osiadać zalegJo`ci wobec Gminy Ste”nica z tytuJu ”odatków 

i o”Jat oraz czynszów dzierwawnychŁ 

7Ł _rodki niewykorzystane ”rzez ”odmioty lub wykorzystane niezgodnie z ”rzeznaczeniem ”odlegają 
zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak dla zalegJo`ci ”odatkowych od dnia w”Jywu na rachunek ban-

kowy podmiotu. 

8Ł S”Jata ”owyczki mowe zostać rozJowona na maksymalnie 60 miesięcy od daty ”rzelania `rodków na 
rachunek bankowy. 

9Ł Ustala się o”rocentowanie w wysoko`ci 3% od ka”itaJu ”ozostaJego do s”JatyŁ 

10Ł U”rawnione ”odmioty mogą otrzymać kolejną ”owyczkę ”o s”Jacie u”rzednio zaciągniętej ”owyczkiŁ 

11. 1. Wnioski o udzielenie ”owyczki o”iniuje komisja ”owoJana ”rzez Wójta GminyŁ 

2) Rozstrzygnięcie ostateczne w s”rawie ”rzyznania ”owyczki oraz jej wysoko`ci ”odejmuje Wójt Gminy 
uwzględniając w szczególno`ci: 
a) ”oJowenie (lokalizację) budynków, 
b) stan techniczny elewacji, dachu i ogrodzenia, 

c) wysoko`ć ”osiadanych ”rzez wnioskodawcę `rodków finansowych w stosunku do caJo`ci ”rzed-

sięwzięciaŁ 

§ 3. U”owawnia się Wójta Gminy Ste”nica do udzielenia ”owyczek na cele wskazane w niniejszej 

uchwale do wysoko`ci za”lanowanej w budwecie Gminy Ste”nicaŁ 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi GminyŁ 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodnio”omorskiego. 
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UCHWAIA NR IV/45/11 

 RADY GMINY STEPNICA 

 z dnia 28 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stepnica, czę`ć obrębu Stepnica. 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) uchwala się, co 

nastę”uje: 

ŚZIAI I 

Ustalenia ogólne 

RozdziaJ ń 

Zakres regulacji 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXIII/288/06 Rady Gminy Stepnica z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w gminie 

Ste”nica, czę`ć obrębu geodezyjnego Ste”nica, uchwalonego uchwaJą Nr XXX/215/2001 Rady Gminy 

Stepnica z dnia 23 ”audziernika 2001 r. opublikowanego w Śzienniku Urzędowym Województwa Za-

chodniopomorskiego, Nr 42, poz. 1029, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL 
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i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ste”nica uchwalonego uchwaJą Nr XXXVI/31/06 

Rady Gminy Stepnica z dnia 23 czerwca 2006 r. zmienionego uchwaJą Nr XXI/202/2009 z dnia 10 lipca 

2009 r., ”rzystę”uje się do o”racowania zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

w gminie Ste”nica, czę`ć obrębu geodezyjnego Ste”nica - zwanej dalej planem. 

2. Przedmiotem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, jest 

zmiana funkcji 39 ZP - tereny zieleni parkowej i czę`ci 2KLg - ulica lokalna. 

3. Plan obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni 0,659 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 

1: 500, stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:500; 

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

ny Stepnica z oznaczeniem granic obszaru objętego ”lanem miejscowym; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych. 

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

1) w rozdziale 2 niniejszej uchwaJy, sformuJowano ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia i zasad zagospo-

darowania terenu, obowiązujące na caJym obszarze objętym ”lanem; 
2) obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne - tereny okre`lone liniami rozgranicza-

jącymi, o równych funkcjach lub równych zasadach zagospodarowania; 

3) dla terenów elementarnych sformuJowano szczegóJowe ustalenia obowiązujące w granicach wyzna-

czonych linią rozgraniczającą danego terenu; 
4) kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku ”lanu w skali 1:500 oraz w tek`cie ”lanu identyfika-

torem literowym; symbol literowy oznacza gJówną funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną dróg; 
5) dla caJego obszary objętego ”lanem, w rozdziale 3 niniejszej uchwaJy, ustalone zostaJy zasady obsJugi 

w zakresie obsJugi inwynieryjnej; 
6) w rozdziale 4 niniejszej uchwaJy okre`lono zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczegoŁ 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte w tek`cie obejmują: 

1) usJugi turystyczne zabudowy ”ensjonatowej z usJugami hotelarskimi i gastronomicznymi, oznaczone 

symbolem - UTp.U; 

2) usJugi turystyczne zabudowa rekreacji indywidualnej, oznaczone symbolem - UTw; 

3) teren parkingowy oznaczony symbolem - KS; 

4) teren trafostacji, oznaczony symbolem - E; 

5) droga komunikacji wewnętrznej oznaczone symbolem - KDW 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy 
obowiązujące dla caJego obszaru ”lanu: 

1) na caJym obszarze objętym niniejszym ”lanem w”rowadza się zakaz lokalizowania obiektów o charak-

terze tymczasowym, kontenerowym, w tym garawy i ”awilonów blaszanych - nie dotyczy obiektów 
tymczasowych lokalizowanych na czas budowy; 

2) ustala się obowiązujące i nie ”rzekraczalne linie zabudowy dotyczące lokalizowania frontowych `cian 
budynków, z wyJączeniem kondygnacji ”odziemnych, balkonów, galerii, wykuszów, schodów ze-

wnętrznych - w tym zadaszonych, ”od warunkiem, we ”rzekroczenie nie będzie większe niw 1,3 m; 

3) do”uszcza się zabudowę o konstrukcji ryglowej lub atra”y na elewacji imitujące zabudowę ryglową; 
4) urządzenia infrastruktury technicznej nalewy lokalizować w liniach rozgraniczających drogę o symbolu 

KDW; 

5) rozwiązania komunikacyjne, w szczególno`ci ciąg komunikacji drogi wewnętrznej nalewy dostosować 
do warunków ”oruszenia się osób nie”eJnosprawnych; 

6) ustaloną w ”rze”isach szczegóJowych wysoko`ć zabudowy nalewy ”rzyjmować od ”oziomu terenu 
”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynkuŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej 

§ 4. Ustala się zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) Zaopatrzenie w wodę: 
a) zaopatrzenie w wodę w systemie zbiorowego zaopatrzenia w miejscowo`ci Ste”nica z wodocią-

gu biegnącego w ulicy Ko`ciuszki - poza granicami planu, 

b) istniejąca sieć wodociągowa - po zachodniej stronie drogi KDW - poza granicami planu, do wyko-

rzystania, 

c) nową sieć wodociągową ”rowadzić w ”asie ”omiędzy liniami rozgraniczającymi drogę KŚW; 
d) zaopatrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owarowych z hydrantów ulicznych zamontowanych na 

sieci wodociągowej lub KanaJu MJyLskiego albo Zatoki Ste”nickiej - poza granicami planu, 

e) zapewnienie zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych ze studni awaryjnych w miejscowo-

`ci Ste”nica, 
2) Od”rowadzenie `cieków sanitarnych 

a) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni `cieków w Stepnicy poprzez 

istniejący i projektowany system kanalizacji, 

b) dla ”otrzeb ”lanu istnieje mowliwo`ć wykorzystania biegnącej ”o stronie zachodniej drogi KŚW 
sieci kanalizacyjnej, 

c) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej sieci uwzględniając inne `rednice i materiaJy, 
d) do”uszcza się budowę nowej sieci kanalizacyjnej o odpowiednich parametrach technicznych, 

w ”asie ”omiędzy liniami rozgraniczającymi drogę KŚW; 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych i ”oJaci dachowych 

do projektowanej kanalizacji deszczowej - w drodze KŚWŁ Odbiór wód o”adowych od”rowadzić do 
KanaJu MJyLskiego - poza granicami planu, 

4) Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów ”o”rzez obowiązujący system gos”odarki od”adami w gminie 

Stepnica z selektywną zbiórką od”adów, 
5) Zaopatrzenie w gaz: 

a) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej `redniego ci`nienia, 
b) istnieje mowliwo`ć wykorzystania istniejącej sieci biegnącej ”o zachodniej czę`ci drogi lub za”ro-

jektowania nowej sieci w ”asie ”omiędzy liniami rozgraniczającymi drogę KŚW, 
c) sieć rozdzielcza `redniego ci`nienia z zastosowaniem węzJów redukcyjnych - lokalizować w li-

niach rozgraniczających drogę KŚW i dalsza ich kontynuacja w drodze nr ew. 684/3 - poza gra-

nicami planu. 

6) Zaopatrzenie w cie”Jo - dla obiektów ”rojektowanych ”rzewiduje się indywidualne uródJa cie”Ja zasi-

lane ekologicznymi no`nikami energii (gaz ”rzewodowy, energia elektryczna, olej o”aJowy) z jedno-

czesnym zakazem stosowania ”aliw staJych - zakaz nie dotyczy kominków nie będących ”odstawo-

wym uródJem cie”Ja, 
7) Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej ”o”rzez istniejącą sieć 
elektroenergetyczną wraz z istniejącym o`wietleniem biegnącym w drodze KDW, 

b) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej stacji transformatorowej jak i sieci elektroenergetycznej 

w systemie kablowym, 

c) nową sieć elektroenergetyczną i szafki kablowe nalewy lokalizować w ”asie ”omiędzy liniami roz-

graniczającymi drogę KDW, 

8) Telekomunikacja 

a) obsJuga telekomunikacyjna obszaru ”lanu ”rzez centralę telefoniczną w Goleniowie, 

b) ”rojektowane linie telekomunikacyjne wykonać jako linie kablowe, 
c) ”rojektowane linie lokalizować w liniach rozgraniczających drogę, 

9) Fragmenty istniejących sieci infrastruktury technicznej, kolidujące z ustaleniami niniejszego planu, 

wymagają ”rzeJowenia w s”osób zgodny z zasadami planu, 

§ 5. Zasady zagos”odarowania wynikające z ”rze”isów odrębnych: 

1) Teren lewy w sąsiedztwie ”asa technicznego i na terenie ”asa ochronnego wewnętrznych wód morskich, 
2) Teren ”lanu stanowi obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, obowiązują zakazy i nakazy wynika-

jące z ”rze”isów odrębnych, rzędną ”osadowienia obiektów kubaturowych ustala się na 1,1 m n.p.m., 
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3) Wszelkie obiekty na obszarze objętym ”lanem, widoczne z obszaru morskich wód wewnętrznych, nie 
mogą sugerować oznakowania nawigacyjnego swoją formą, kolorystyką i charakterystyką `wiecenia 
`wiateJ oraz nie mogą utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjnego, a urządzenia o`wietlenio-

we tych obiektów nie mogą ”owodować ”adania ”romieni `wietlnych bez”o`rednio na akwen, 
RozdziaJ 4 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska przyrodniczego 

§ 6. Ochronę `rodowiska ”rzyrodniczego, zgodnie z ustaleniami ”lanu, nalewy realizować ”o”rzez: 

1) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej wraz z ”rowadzeniem zabiegów ”ielęgnacyjnych; 
2) ”rzy urządzaniu nowych terenów zielonych nalewy zachować skJad rodzimej dendroflory, charaktery-

stycznej dla siedlisk tego terenu. Zakaz w”rowadzania inwazyjnych gatunków; 
3) obszar objęty ”lanem jest zagrowony ”owodzią, uwzględniając wyniesienie tego terenu nad ”oziom 

morza, ustala się rzędną ”osadowienia budynków i drogi na wysoko`ci 1,1 m n.p.m.; 

4) budowę systemu gos”odarki wodno - `ciekowej, dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminy; 
5) gos”odarkę od”adami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki 

od”adów; 
6) system zaopatrzenia w cie”Jo eliminujący ”aliwa staJe i obniwający w istotny s”osób sto”ieL zanie-

czyszczenia powietrza; 

ŚZIAI II 

Przepisy szczegóJowe 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 7. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: UTp.U o pow.0,131 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi turystyczne zabudowa ”ensjonatowa, usJugi hotelarskie i gastronomiczne; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) ustala się obowiązującą linię zabudowy - 6,0 m od linii rozgraniczających drogę o symbolu KDW, 

b) do”uszcza się realizację garawy jako dobudowanych lub odrębnych obiektów, ”rzy zachowaniu 
ustalonych w ”lanie ”arametrów i wskauników, 

c) do”uszcza się garawe z ”Jaskimi dachem w przypadku wykorzystania ich jako tarasy widokowe, 

d) dachy dwus”adowe lub wielos”adowe, kalenica gJówna - równolegJa do frontu dziaJki, 
e) do”uszcza się konstrukcję ryglową lub jej imitację na elewacji budynku 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ”owierzchnia zabudowy dziaJki do 30%, 
b) wysoko`ć zabudowy - do trzech kondygnacji, w tym kondygnacja uwytkowego ”oddasza do 12,0 m 

od ”oziomu terenu do najwywszego ”unktu dachu, 
c) kąt nachylenia dachu ”oJaci gJównych w ”rzedziale od 35º do 45º, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna minimum 40% ”owierzchni caJkowitej dziaJki, 
e) poziom ”osadowienia budynków 1,1 m n.p.m., 

f) obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują, 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 § 6 niniejszej uchwaJy, 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: od strony frontu drogi zakaz grodzenia, 

do”uszcza się realizację miejsc ”arkingowych, 
7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu terenu, 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: z drogi o numerze ewidencyjnym 684ł3 wedJug rozdziaJu 3 § 4, 

9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: - wedJug rozdziaJu 3 § 4, 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: dotychczasowy 
s”osób uwytkowania terenu, 

11) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z usta-

leniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: UTw o pow. 0,418 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi turystyczne - zabudowa rekreacji indywidualnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) zabudowa wolnostojąca lub bliuniacza lokalizowana w oparciu o wyznaczoną obowiązującą i nie-

”rzekraczalną linię zabudowy, 
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b) do”uszcza się realizację garawy jako dobudowanych lub odrębnych obiektów, ”rzy zachowaniu 
ustalonych w ”lanie ”arametrów i wskauników, 

c) do”uszcza się garawe z ”Jaskim dachem w przypadku wykorzystania ich jako tarasy widokowe, 

d) zasada usytuowania kalenicy gJównej - równolegle do frontu dziaJki, 
e) do”uszcza się konstrukcję ryglową lub jej imitację na elewacji budynku, 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) obowiązująca linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę, 
b) wskaunik ”owierzchni zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej minimum 40% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 8,5 do kalenicy, 
e) druga kondygnacja w ”oddaszu, ”rzy maksymalnej wysoko`ci `cianki kolankowej 1,0 m, 

f) poziom posadowienia budynku minimum 1,1 m n.p.m. 

g) dachy gJównych bryJ budynków dwus”adowe, wielos”adowe i mansardowe o kącie nachylenia 
”oJaci gJównych w przedziale od 35º do 45º, 

h) obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują, 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 § 6 niniejszej uchwaJy, 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: od strony drogi zakaz wykonywania 

ogrodzeL, do”uszcza się realizację miejsc ”arkingowych, 
7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: ”odziaJ na dziaJki wg zasady okre`lonej na rysunku ”lanu, 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenów z drogi wewnętrznej KŚW i drogi nr ew. 684/3, 

b) miejsca ”arkingowe na ”otrzeby wJasne nalewy zabez”ieczyć w granicach wJasnej dziaJki, w ilo`ci 
minimum 2 na 1 lokal mieszkalny, do”uszcza się wykonanie zatok ”arkingowych na wJasnym te-

renie, 

9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) z istniejących i projektowanych sieci z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i dostosowania do potrzeb 

realizacji ustaleL ”lanu, 
b) wedJug rozdziaJu 3 § 4 niniejszej uchwaJy, 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 
a) dotychczasowy s”osób uwytkowania terenu, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzy-

stania zgodnego z ustaleniami planu oraz przeniesienie, ”rzebudowę lub likwidację sieci infra-

struktury technicznej i uzbrojenie terenu 

11) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z usta-

leniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW o pow. 0,052 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna dojazdowa wraz z placem do zawracania - kontynuacja ist-

niejącej drogi na dziaJce 684ł3 ”oza granicami ”lanu, 
2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: elementy wymagające ustalenia nie wystę”ują, 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) KŚW szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 6,0 m, 

b) ustala się szeroko`ć ”lacu do zawracania na 16,0 m jak na rysunku planu, 

c) do”uszcza się mowliwo`ć zachowania istniejącej zieleni, 
d) obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują, 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 § 6 niniejszej uchwaJy, 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych, 
b) zakaz wykonywania ogrodzeL, 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJów wtórnych ”o wydzieleniu w granicach wyznaczo-

nych liniami rozgraniczającymi teren, 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - droga do obsJugi terenów oznaczonych symbolem UTw, 
9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) mowliwo`ć ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej, 

b) ”rojektowane sieci wedJug ustaleL rozdziaJu 3 § 4 niniejszej uchwaJy, 
10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 

rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy, 
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11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem E o pow. 0,006 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: istniejąca stacja transformatorowa 15ł0,4 kV z mowliwo`cią ”rzebudowy 

i zmiany miejsca lokalizacji w obrębie terenu KS, 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego - zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i in-

nych nie związanych technologicznie z funkcją terenu, do”uszcza się zagos”odarowanie na cele ko-

munikacji w przypadku przeniesienia stacji w obrębie terenu KS, 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa kubaturowa o ”arametrach wynikających z zastosowanej technologii stacji transforma-

torowej - wysoko`ć zabudowy zrównicowana; 
b) do”uszcza się stację sJu”ową lub kontenerową o pow. zabudowy maks.- 16,0 m², 
c) powierzchnia terenu ”oza zabudową i niezbędną komunikacją - zieleL wewnętrzna naturalna, bio-

logicznie czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej, 

d) mowliwo`ć lokalizacji innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym o`wietlenia terenu, 
urządzeL do kanalizacji, 

e) obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują, 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 § 6 niniejszej uchwaJy, 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) wygrodzenie terenu w celu zabez”ieczenia ”rzed dostę”em osób nieu”rawnionych, 
b) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych, 
c) do”uszcza się skablowanie caJej sieci energetycznej, 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu, 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: z drogi wewnętrznej nr ew. 684/3, poprzez teren KS 

9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: zasilanie z istniejącej linii elektroenergetycznej 
15 kV, 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie do-

tychczasowe z zakazem zabudowy nie związanej z ustaloną w ”lanie funkcją terenu, 
11) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z usta-

leniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: KS, o pow. 0, 052 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) KS - ”arking dla samochodów osobowych, 
b) do”uszcza się zmianę lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej, 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: zakaz grodzenia ”osesji elementami betonowy-

mi, obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna - 10% powierzchni terenu, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują, 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 § 6 niniejszej uchwaJy, 
6) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu na dziaJki, 
7) zasady obsJugi komunikacyjnej: z drogi wewnętrznej: nr ew. 684/3, 

8) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleL rozdziaJu 3 § 4 niniejszej uchwaJy, 
9) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 

a) dotychczasowy s”osób uwytkowania terenów, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzy-

stania zgodnego z ustaleniami planu oraz ”rzeniesienie, ”rzebudowę lub likwidację sieci infra-

struktury technicznej i uzbrojenie terenu, 

10) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z usta-

leniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym ustala się jed-

norazową o”Jatę od wzrostu warto`ci, ”obieraną ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ciŁ Warto`ć stawki 
”rocentowej ustala się odrębnie dla kawdego z terenów funkcjonalnych w ”rze”isach szczegóJowychŁ 
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§ 9. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 

i zagos”odarowania terenu, okre`lony dla ”oszczególnych terenów odrębnie w ”rze”isach szczegóJowych. 

§ 10. CaJy teren ”lanu stanowią inne tereny zabudowane oznaczone symbolem - Bi oraz drogi ozna-

czone symbolem - dr, które nie są gruntami rolnymi i le`nymi objętymi Ustawą o ochronie gruntów rol-

nych i le`nych z dnia 3 lutego 1995 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 oraz z 2005 r. Nr 175, 

poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374; 

z 2008 r. Nr 237, poz. 1657; z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241.). 

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Ste”nicaŁ 

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Stepnica. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Ewa Karmazyn 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr IV/45/11 

Rady Gminy Stepnica 

z dnia 28 marca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr IV/45/11 

Rady Gminy Stepnica 

z dnia 28 marca 2011 r. 

WYRYS Zś STUŚIUM UWARUNKOWAK I KIśRUNKÓW ZAGOSPOŚAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY STEPNICA 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr IV/45/11 

Rady Gminy Stepnica 

z dnia 28 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

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

strzennym ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy Stepnica rozstrzyga, co nastę”uje: 
w związku z faktem, iw w trakcie trwania procedury ”lanistycznej związanej z wyJoweniem do ”ublicznego 
wglądu ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ste”nica, czę`ć 
obrębu geodezyjnego Ste”nica dzŁ 365ł3 oraz w ramach przeprowadzania procedury strategicznej oceny 

oddziaJywania na `rodowisko - ”rognozy oddziaJywania na `rodowisko, trwającego od dnia 20 wrze`nia 
2010 r. do 22 ”audziernika 2010 r. oraz w ciągu kolejnych 14 dni roboczych, tj. do dnia 15 listopada 

2010 r. - do Urzędu Gminy w Ste”nicy wadne uwagi nie w”JynęJy - uwag nie rozstrzyga sięŁ 
 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr IV/45/11 

Rady Gminy Stepnica 

z dnia 28 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) oraz 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy Stepnica 

okre`la nastę”ujący s”osób realizacji za”isanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania: 
Z ustaleL zawartych w uchwale zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ste”nica, czę`ć obrębu geodezyjnego Ste”nica dzŁ 365ł3 z ”rzeznaczeniem terenów ”od zabudowę re-

kreacji indywidualnej, usJugi gastronomiczne i hotelarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
z ”rze”rowadzonej analizy skutków finansowych uchwalenia ”lanu miejscowego wynika, iw ”rzyjęcie 

i realizacja zapisanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej wynika, co nastę”uje: 

1. Przeznaczenie terenu 

Tereny objęte ”lanem o Jącznej ”owierzchni 0,659 ha, a stanowiące w 100% wJasno`ć Gminy Ste”nica 
otrzymają nastę”ujące ”rzeznaczenie: 
- usJugi turystyczne zabudowy ”ensjonatowej z usJugami hotelarskimi i gastronomicznymi - o Jącznej 

powierzchni 0,131 ha 

- usJugi turystyczne zabudowa rekreacji indywidualnej - o Jącznej ”owierzchni 0,418 ha 

- teren parkingowy - o Jącznej ”owierzchni 0, 052 ha, 

- teren trafostacji - o Jącznej ”owierzchni 0,006 ha, 

- droga komunikacji wewnętrznej - KDW o Jącznej ”owierzchni - 0,052 ha,. 

2. UsJugi 

Uchwalenie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego będzie mieć w”Jyw na ”oszerzenie 
sektora usJug rekreacyjno-turystycznych w gminie Stepnica. 

2.1 UsJugi turystyczne zabudowy rekreacji indywidualnej 
Na obszarze o symbolu UTw o Jącznej ”owierzchni 0,418 ha, ”lan do”uszcza ”rowadzenie usJug tury-

stycznych zabudowy rekreacji indywidualnej. Zgodnie z ”odziaJem na dziaJki okre`lonym na rysunku ”lanu, 
przewidziano wydzielenie 7 dziaJek na których mowe być realizowana zabudowy rekreacji indywidualnej. 
2Ł2 UsJugi turystyczne zabudowy ”ensjonatowej wraz z usJugami hotelarskimi i gastronomicznymi Jącznej 
powierzchni 0,131 ha, ”lan do”uszcza ”rowadzenie usJug turystycznych zabudowy pensjonatowej wraz 

z usJugami hotelarskimi i gastronomicznymi. Zgodnie z ”lanem ”rzewiduje się wydzielenie 1 dziaJkiŁ Śla 
”otrzeb niniejszej analizy, zaJowono we 100% ”owstaJej na tym terenie zabudowy zostanie ”rzeznaczona 
na prowadzenia dziaJalno`ci gos”odarczej w ramach usJug turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych. 
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3. Infrastruktura komunikacyjna 

ObsJuga komunikacyjna odbywać się będzie ”o”rzez drogę oznaczoną symbolem KŚW - droga wewnętrz-
na dojazdowa wraz z placem do zawracania. Śroga wewnętrzna o nastę”ujących ”arametrach: ”o-

wierzchnia 0,052 ha, szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6,0 m, szeroko`ć ”lacu do zawracania na 
16,0 m, mowliwo`ć zachowania istniejącej zieleniŁ 

4. Infrastruktura techniczna 

4Ł1Ł Sieć wodna 

Obszar zaopatrywany będzie w wodę ”o”rzez system zbiorowego zao”atrzenia w miejscowo`ci Ste”nica 

z wodociągu biegnącego w ulicy Ko`ciuszkiŁ Sieć wodociągowa znajduje się po zachodniej stronie drogi 

KŚWŁ Gmina jest zobowiązana do za”ewnienia funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę 

w warunkach specjalnych, a takwe do celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 
4Ł2Ł Sieć kanalizacyjna i deszczowa 

Od”rowadzanie `cieków sanitarnych będzie realizowane ”o”rzez istniejący i projektowany system kanali-

zacji do komunalnej oczyszczalni `cieków w Ste”nicyŁ Ponadto dla ”otrzeb ”lanu istnieje mowliwo`ć wy-

korzystania biegnącej ”o stronie zachodniej drogi KŚW sieci kanalizacyjnejŁ Plan do”uszcza ”rzebudowę 
istniejącej sieci uwzględniając inne `rednice i materiaJy, a takwe budowę nowej sieci kanalizacyjnej o od-

powiednich parametrach technicznych, w ”asie ”omiędzy liniami rozgraniczającymi drogę KŚW i dalszą jej 
kontynuację w drodze o nr ew. 684/3 - poza granicami planu, 

Od”rowadzenie wód o”adowych - z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych i ”oJaci dachowych do 
projektowanej kanalizacji deszczowej - w drodze KDW i dalsza ich kontynuacja w drodze nr ew. 684/3 

”oza granicami ”lanuŁ Odbiór wód o”adowych od”rowadzić do KanaJu MJyLskiego - poza granicami planu, 

4.3. Gospodarka odpadami 

Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów odbywać się będzie w oparciu o system gminny z uwzględnieniem 
selektywnej gos”odarki od”adamiŁ Po wstę”nej segregacji od”ady będą wywowone na gminne skJadowi-

sko od”adówŁ 
4.4. Zaopatrzenie w cie”Jo i gaz 

Zaopatrzenie w cie”Jo odbywać się będzie z indywidualnych kotJowni zasilanych ”aliwami najmniej uciąw-
liwymi dla `rodowiska n”Ł gazem, ”aliwem ”Jynnym, energią elektryczną, it”. 

Zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie z istniejącej sieci biegnącej ”o zachodniej czę`ci drogi lub za”ro-

jektowanej nowej sieci w ”asie ”omiędzy liniami rozgraniczającymi drogę KŚW i dalszą jej kontynuację 

w drodze o nr ew. 684/3. 

4.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej stacji transformatorowej ”o”rzez 
istniejącą sieć elektroenergetyczną wraz z istniejącym o`wietleniem biegnącym w drodze KDW. Istnieje 

mowliwo`ć ”rzebudowy istniejącej stacji transformatorowej jak i sieci elektroenergetycznej w systemie 

kablowymŁ Nowa sieć elektroenergetyczną i szafki kablowe będą zlokalizowane w ”asie ”omiędzy liniami 
rozgraniczającymi drogę KŚW i dalszą ich kontynuacją w drodze nr ew. 684/3 - poza granicami planu. 

4.6. Telekomunikacja 

ObsJuga telekomunikacyjna obszaru ”lanu realizowana będzie ”o”rzez istniejącą centralę telefoniczną 

w Goleniowie, za` ”rojektowane linie telekomunikacyjne na obszarze objętym ”lanem będą wykonane 
jako linie kabloweŁ Projektowane linii telefonicznych będą lokalizowane w liniach rozgraniczających drogę 
KDW i dalsza ich kontynuacja w drodze nr ew. 684/3 - poza granicami planu. 

Z ustaleL ”rzyjętych w ”rze”rowadzonej analizie skutków finansowych uchwalenia ”lanu miejscowego 
wynika, iw ”rzyjęcie i realizacja zapisanych w nim zadaL s”owoduje nastę”ujące skutki finansowe: 

5. Przychody 

1Ł ”rzychód z tytuJu o”Jaty ”lanistycznej - brak, teren stanowi wJasno`ć gminy; 
2Ł ”rzychód z tytuJu o”Jaty adiacenckiej s”owodowany ”odziaJem nieruchomo`ci - brak, teren stanowi 

wJasno`ć gminy; 
3Ł ”rzychód z tytuJu o”Jaty adiacenckiej z tytuJu budowy urządzeL infrastruktury technicznej - brak, gmina 

nie pobiera z tego tytuJu o”Jaty; 
4Ł ”rzychód z tytuJu s”rzedawy gruntów - dotyczy caJo`ci terenów objętych ”lanem, które w 100% sta-

nowią wJasno`ć gminy. 

5. ”rzychód z tytuJu ”odatku od czynno`ci cywilno-prawnych - dotyczy caJo`ci terenów objętych ”lanemŁ 
6. zmiana przychodu z tytuJu ”odatku od gruntów - dotyczy caJo`ci terenów objętych ”lanem; 
7Ł ”rzychód z tytuJu ”odatku od budynków rekreacji indywidualnej oraz z przeznaczeniem na usJugi zwią-
zane z turystyką - dotyczy terenów o symbolach UTw i UTp.U; 
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8Ł ”rzychód z tytuJu ”odatku od budowli - na omawianym terenie planu powstanie infrastruktura tech-

niczna w ”ostaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. 

Z oszacowania ”rzychodów wynika, we w okresie 10 lat od daty uchwalenia ”lanu gmina mowe uzyskać 
przychody z tego tytuJu na ”oziomie okŁ 790Ł000 zJŁ 

6. Koszty 

6Ł1 Koszty związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego 

Wszelkie koszty związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego ponosi gmina. 

6Ł2Ł Koszty związane z realizacją inwestycji dostosowujących teren do nowych funkcji zagos”odarowania 
przestrzennego 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1Ł ”oJowenie sieci wodociągowej (okŁ 700 m) - koszty poniesie gmina, 

2Ł ”oJowenie sieci kanalizacji sanitarnej (okŁ 700 m) - koszty poniesie gmina, 

3Ł ”oJowenie sieci kanalizacji deszczowej (okŁ 700 m) - koszty poniesie gmina, 

4Ł ”odJączenia do ”lanowanej infrastruktury komunalnej - koszty poniesie inwestor prywatny, 

5. ewentualna przebudowa, rozbudowa sieci elektroenergetycznej - koszty poniesie operator sieci, 

6Ł ”oJowenie sieci gazowej - koszty poniesie operator sieci, 

7. budowa wewnętrznej drogi dojazdowej z placem do zawracania (KDW) - koszty poniesie inwestor prywatny, 

Przewidywane koszty z tytuJu kom”leksowego uzbrojenia niniejszego terenu w infrastrukturę techniczną, 
które stanową zadania wJasne gminy wynoszą 780Ł000 zJŁ 
6.3. Zestawienie 

Z ”owywszego danych wynika, iw w okresie 10 lat przychody gminy z tytuJu uchwalenia ”lanu zrównowa-

wą koszty budowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej planowanej do realizacji w obrębie ”lanuŁ 
Równica wyniesie okŁ 10Ł000 zJ co oznacza, iw realizacja zaJoweL zawartych w planie przyniesie dodatko-

wy dochód dla gminyŁ Plan s”eJnia więc kryterium efektywno`ci ekonomicznej. 
Przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowaL i wynikających stąd skutków realizacji inwestycji, za”isa-

nych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania - analizowany teren speJ-
nia kryteria zasadno`ci o”racowania takiego ”lanu i odpowiada wymaganiom stawianym w art. 11 Rozpo-

rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
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UCHWAIA NR VI/41/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W CZIOPIś 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwaJy Nr XIX/160/2008 Rady Miejskiej w CzJopie z dnia 19 grudnia 

2008 r. w sprawie szczegóJowych zasad wydzierwawiania i obciąwania nieruchomo`ci rolnych 

oraz ustalenia stawek bazowych czynszu za nieruchomo`ci stanowiące wJasno`ć 

Miasta i Gminy CzJopaŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tjŁ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 17 ust. 6 uchwaJy Nr XVIII/146/08 Rady 

Miejskiej w CzJo”ie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania, wy-

dzierwawiania i obciąwania nieruchomo`ci stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy CzJo”a, Rada 
Miejska w CzJo”ie uchwala, co nastę”uje: 

  


