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2. Określa się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od emerytów i rencistów, dzieci od 3 roku zycia 
do 18 roku życia i młodzieży uczącej się do ukończenia 20 lat w wysokości 0,90 zł od osoby za każdy dzień 
pobytu.

3. Zwalnia się z opłaty miejscowej pobyt dzieci do 3 roku życia.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
 Województwa  Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Basarab

1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),

2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).

Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-

pospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

– wydanie specjalne
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UCHWAŁA NR XXVI/164/2009
Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział I
USTALENIA WSTĘPNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/113/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2008 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty, uchwalonego uchwałą Nr XI/53/2003 Rady Gminy w Ustroniu 
Morskim z dnia 8 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego Nr 79, poz. 1376), zmienionego 
uchwałą Nr XXXIV/193/2005 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 5 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. 
 Zachodniopomorskiego Nr 85, poz. 1761) i po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie uchwalonego uchwałą Nr XIII/78/2007 Rady 
Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20 grudnia 2007 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty.
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2. Plan obejmuje obszary, których granica zewnętrzna przebiega w następujący sposób:

1) w części obrębu Sianożęty: od zachodu wzdłuż zachodniej granicy działek o numerach ewidencyjnych: 
162/1, 269/1, 167/13, 272/4, 168/4, 168/6, 168/56, 168/31, 168/73, 168/78, 168/87, 168/88, 168/89, 168/90, 
168/91, 184, 191, 198/2, po terenie działek ewidencyjnych o numerach: 196, 198/1, 198/2, 203, 204; od 
południa wzdłuż południowej granicy linii kolejowej, od wschodu wzdłuż granicy obrębu;

2) w części obrębu Ustronie Morskie: od zachodu wzdłuż granicy obrębu, od południa wzdłuż połu-
dniowej granicy linii kolejowej i dalej przez działki o numerach ewidencyjnych 479, 480, 481, 482, od 
wschodu wzdłuż granicy obrębu;

3) w części obrębu Wieniotowo: działki o numerach ewidencyjnych 3, 4, 7-21, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 
2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 22, 23, część 
300/1.

3. Powierzchnia obszaru objętego zmianą planu wynosi 695 ha.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu jest zmiana części zapisów ustaleń ogólnych funkcjonalno – prze-
strzenne dla poszczególnych funkcji zawartych w § 6 i § 8 tekstu planu, bez zmiany rysunku planu.

§ 3. Integralnymi składnikami uchwały są załączniki:

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu opracowany w skali 1: 5 000 określający obszar zmiany 
planu;

2) załącznik nr 2 – wyrys studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ustronie Morskie, miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Ustronie Morskie i Sianożęty;

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie sposobu realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finan-
sowania w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie 
Morskie i Sianożęty.

§ 4. Oznaczenia poniższych rozdziałów i zmienianych paragrafów odpowiadają stosownym oznacze-
niom zawartym w tekście zmienianego planu.

Rozdział II
USTALENIA OGÓLNE FUNKCJONALNO –  

PRZESTRZENNE DLA POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI

§ 5. Zmiany w zapisach ogólnych zgodnie z § 2 niniejszej uchwały:

1) § 6 planu otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustalenia funkcjonalno – przestrzenne dla terenów oznaczonych symbolem MN – zabu-

dowa mieszkaniowa, jednorodzinna z usługami – istniejąca i projektowana.

1. Funkcja: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

2. Dla terenów zabudowanych dopuszcza się zachowanie istniejących funkcji zabudowy i zago-
spodarowanie terenu oraz budowę i rozbudowę obiektów budowlanych z ewentualną nadbu-
dową do 12,0 m wysokości.

3. Obiekty i urządzenia:

a) miejsca postojowe samochodów dla właściciela i klientów zlokalizować na własnej działce 
budowlanej. Nie dotyczy istniejącego zainwestowania o ile nie ma możliwości zrealizo-
wania powyższego warunku ze względu na istniejącą powierzchnię zabudowy,

b) wolnostojący budynek gospodarczy i garaż, zadaszone tarasy dla usług gastrono-
micznych.
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4. Zasady kształtowania zabudowy:

1) typ zabudowy:
a) budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe, wolnostojące, bliźniacze z ostatnią kondy-

gnacją w stromym dachu,
b) budynki usługowe, garaże i budynki gospodarcze – wbudowane, dobudowane lub wolno-

stojące;
2) forma zabudowy:

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej do 12,0 m,
b) wysokość zabudowy usługowej i gospodarczej do 8,0 m, zabudowy garażowej do 6,0 

m,
c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 30 ÷ 45° dla zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej oraz 20 ÷ 35° dla zabudowy gospodarczej i garażowej.

5. Zasady zagospodarowania terenu, wskaźniki:

a) minimalna powierzchnia działki projektowanej do wydzielenia: dla zabudowy wolnosto-
jącej: 800 m2 dla zabudowy bliźniaczej: 600 m2,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% powierzchni działki,
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna − min. 25% pow. działki budowlanej lub zgodnie 

ze stanem istniejącym. W przypadku zabudowy istniejącej dopuszcza się pomniejszenie 
powierzchni terenu biologicznie czynnej o wielkość zwiększonej powierzchni zabudowy, 
ale nie więcej jak 5%, z tym że powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć łącznie 60% 
powierzchni działki,

d) minimalna ilość miejsc postojowych samochodów – nie dotyczy istniejącego zainwesto-
wania o ile nie ma możliwości zrealizowania miejsc postojowych ze względu na istniejącą 
powierzchnię zabudowy – w przypadku zabudowy nowo projektowanej:

– 2 miejsca (w tym garaż) dla 1 domu (mieszkania),
– 1 miejsce na 50 m2 pow. użytkowej handlu,
– 1 miejsce na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu. W przypadku braku linii zabudowy 
na rysunku planu obowiązują linie zgodnie z przepisami odrębnymi. Dla działek zabudo-
wanych dopuszcza się utrzymanie istniejącej linii zabudowy w przypadku nie dokony-
wania rozbiórki budynku i budowy nowego,

f) część terenów położonych jest w pasie nadbrzeżnym będącym obszarem bezpośred-
niego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują przepisy odrębne,

g) w granicach obszarów objętych uchwałą występują obszary gruntów zmeliorowanych za 
pomocą rowów oraz sieci rurociągów drenarskich. Są one urządzeniami melioracji wodnych 
szczegółowych służących rolniczemu użytkowaniu terenów. Ewentualna zmiana rolni-
czego użytkowania terenu na inne, może spowodować zniszczenie tego sytemu. Dlatego 
w przypadku nowego zagospodarowania terenów (innego aniżeli rolnicze) konieczne jest 
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne.

6. Zakaz zabudowy określony dla terenu B21 MN dotyczy działek powstałych w wyniku 
podziału działki nr 68/5.

7. Część terenów znajduje się w obszarze Natura 2000 „Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas 
Nadmorski” PLH 320017.";

2) § 8 planu otrzymuje brzmienie:
„8. Ustalenia funkcjonalno – przestrzenne dla terenów oznaczonych symbolem MNj-u – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami – projektowana.

1. Funkcja: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami – projektowana (w tym usługi 
hotelarskie jako uzupełniające zabudowę mieszkaniową – do 60% pow. mieszkaniowej).
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Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
 Województwa  Zachodniopomorskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Ustronie Morskie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Basarab

2. Obiekty i urządzenia:

1) miejsca postojowe samochodów dla właściciela i klientów zlokalizować na własnej działce 
budowlanej;

2) wolnostojący budynek gospodarczy i garaż, zadaszone tarasy dla usług gastronomicznych.

3. Zasady kształtowania zabudowy:

1) typ zabudowy:
a) budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe – wolnostojące lub bliźniacze z ostatnią kondy-

gnacją w stromym dachu,
b) budynki usługowe, garaże i budynki gospodarcze – wbudowane, dobudowane lub wolno-

stojące;
2) forma zabudowy:

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej do 12,0 m,
b) wysokość zabudowy usługowej i gospodarczej do 8,0 m, zabudowy garażowej do 6,0 

m,
c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 30 ÷ 45° dla zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej oraz 20 ÷ 35° dla zabudowy gospodarczej i garażowej.

4. Zasady zagospodarowania terenu, wskaźniki:

a) minimalna powierzchnia działki projektowanej do wydzielenia 800 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 35% powierzchni działki,
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 50% pow. działki budowlanej,
d) minimalna ilość miejsc postojowych samochodów:

– 2 miejsca (w tym garaż) dla 1 domu (mieszkania),
– 1 miejsce na 50 m2 pow. użytkowej handlu,
– 1 miejsce na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu. W przypadku braku linii 
zabudowy na rysunku planu obowiązują linie zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) tereny położone są w pasie nadbrzeżnym będącym obszarem bezpośredniego zagro-
żenia powodzią na którym obowiązują przepisy odrębne,

g) w granicach obszarów objętych uchwałą występują obszary gruntów zmeliorowanych za 
pomocą rowów oraz sieci rurociągów drenarskich. Są one urządzeniami melioracji wodnych 
szczegółowych służących rolniczemu użytkowaniu terenów. Ewentualna zmiana rolni-
czego użytkowania terenu na inne, może spowodować zniszczenie tego sytemu. Dlatego 
w przypadku nowego zagospodarowania terenów (innego aniżeli rolnicze) konieczne jest 
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne.

5. Część terenów znajduje się w obszarze Natura 2000 „Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas 
Nadmorski” PLH 320017.
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Załączniki do uchwały Nr XXVI/164/2009

Rady Gminy w Ustroniu Morskim 

z dnia 16 lutego 2009 r. (poz. 638)

Załącznik nr 1
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Załącznik Nr 3

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Ustroniu Morskim  
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy w Ustroniu Morskim rozstrzyga co następuje:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie 
i Sianożęty wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
26 października – 26 listopada 2008 r. wniesiono uwagi, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną 
część dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych.

Uwag nie uwzględnionych przez Wójta Gminy Ustronie Morskie – nie uwzględnia się.

Załącznik Nr 4

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Ustroniu Morskim  
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania w zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdza się, że zgodnie z ustaleniami niniejszej zmiany 
planu oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia zmiany planu, Gmina Ustronie Morskie nie poniesie 
dodatkowych wydatków finansowych z budżetu gminy na realizację infrastruktury technicznej w ramach 
zmienianego planu.

Wynika to z wąskiego zakresu zmiany o charakterze formalno-prawnym.

##KONIEC 635##


