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UCHWAIA NR X/152/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W DZIWNOWIE 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śziwnów, 
obejmującego teren ”oJowony w miejscowo`ci Śziwnówek 

”omiędzy: ul. Wolno`ci, ul. 1-Maja, a granicą obrębu ŚziwnówekŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.; z 2003 r.; z 2004 r. Nr 167, poz. 1759; 

z 2005 r.; z 2006 r.; z 2007 r.; z 2008 r.; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz 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.; z 2006 r.; z 2007 r.; z 2008 r. Nr 220, 

poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, 

poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Dziwnowie 

uchwala, co nastę”uje: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIII/83/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 sierpnia 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Śziwnów obejmującego teren ”oJowony w miejscowo`ci Śziwnówek, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustale-

niami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śziwnów, ”rzyjętego 

uchwaJą Nr XXIII/117/99 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 26 ”audziernika 1999 r., zmienionego uchwa-

Jami Nr XXXI/339/2005 i Nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30 listopada 2005 r., 

uchwaJą Nr XIII/78/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 sierpnia 2007 r. oraz uchwaJą 
Nr LXXIII/408/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 listopada 2009 r., uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania ”rzestrzennego gminy Śziwnów, obejmujący teren ”oJowony w miejscowo`ci 
Śziwnówek ”omiędzy: ul. Wolno`ci, ul. 1-Maja, a granicą obrębu Śziwnówek, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni 7,04 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 

1:1000, stanowiącym zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 

3Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

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

ny Śziwnów dla obszaru objętego niniejszym ”lanem, `wiadczący o zgodno`ci rozwiązaL ”lanu ze 
studium; 
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3) zaJącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowaniaŁ 

4Ł Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów ”od rozwój zabudowy rekreacyjno - wypoczynko-

wej z usJugami towarzyszącymiŁ 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. 1Ł Obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne o równych funkcjach lub rów-
nych zasadach zagos”odarowania, okre`lonych liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się ”rzezna-

czenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2Ł Kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku ”lanu - zaJączniku graficznym oraz w tek`cie ”lanu 
identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funk-

cję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogiŁ 

3Ł Ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem, ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze wJa`ciwe-

go terenu elementarnego; 

1) ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach ustaleL: 
a) przeznaczenie terenu, 

b) ksztaJtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu, 

c) zasady ”odziaJu terenu, 
d) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, 

e) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
f) ustalenia komunikacyjne, 

g) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, 

h) ustalenia wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
2) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformuJowano ustalenia szczegóJowe obowiązujące dla 

caJego terenu elementarnego, s”orządzone w formie tabeli - ｭkarty terenuｬ oznaczonej symbolem te-

renu i zawierającej jego ”owierzchnię, segregując tre`ć ustaleL wg ustalonych gru”, o ile wprowadza 

się ustalenie; 
3) tereny elementarne, dla których sformuJowano identyczne ustalenia gru”owane są w jedną ｭkartę 

terenuｬ. 

4. W obrębie terenu elementarnego wystę”ują szczególne ograniczenia i wymogi z tytuJu: 

1) ”oJowenia na obszarze górniczym ｭŚziwnówekｬ, ustanowionym dla ujęcia wód leczniczych; 
2) ”oJowenia na obszarze ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim; 

3) ”oJowenia na obszarze ”asa ochronnego brzegu wód morskich, stanowiącego jednocze`nie obszar 
bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią; 

5Ł PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegóJoweŁ 

6Ł Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji zaJącznika graficznego - rysunku planu: 

1) rysunek ”lanu s”orządzono w skali 1:1000; 

2) kawde ustalenie ”rzedstawione na rysunku znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym; 

3) wszystkie symbole graficzne uwyte na rysunku ”lanu zostaJy obja`nione w legendzie; 

4) linie rozgraniczające terenów elementarnych okre`lone na rysunku ”lanu wyznaczają osie tych linii; 
5) sieci infrastruktury technicznej na rysunku ”lanu oznaczają ogólną zasadę ich ”rzebieguŁ 

§ 3. Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

1) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku; do”uszczalne maxŁ 2-metrowe 

przekroczenie linii kubaturowymi elementami elewacji o szeroko`ci do 25% jej szeroko`ci; linia sta-

nowi jednocze`nie nie”rzekraczalną linię zabudowy innych budynków na dziaJce; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku, dotycząca wszyst-

kich kubaturowych elementów elewacji; 
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3) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony ”rzez rzut skrajnego obrysu budynku ”owywej ”oziomu 
terenu w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 

- ”arteru, jeweli jest on większy od obrysu `cian fundamentowych, albo 

- `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od obrysu ”arteru; 
a) do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnie takich elementów budynku jak: ”rze`wity, 

”rzej`cia i przejazdy (bramy), ganki, loggie wgJębne (cofnięte) i loggio-balkony przystawiane, we-

randy otwarte i oszklone oraz ”rzybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty gara-

wowe - stanowiące integralną czę`ć budynku; 
b) do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, 

studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dacho-

wych, a takwe sztucznych oczek wodnych; 
4) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć liczoną od najwywszego ”oziomu terenu ”rzy budynku do szczytu 

pokrycia dachu; ilo`ć kondygnacji oznacza kondygnacje nadziemne; 
5) kąt nachylenia ”oJaci dachu - kąt nachylenia ”oJaci gJównych; 
6) powierzchnia biologicznie czynna - do ustalonego wskaunika nie wlicza się awurowych nawierzchni 

utwardzonych będących doj`ciami i miejscami ”ostojowymi ”ojazdówŁ 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych nastę”ującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) UTp - usJugi turystyczne - zabudowa pensjonatowa; 

2) UTw - usJugi turystyczne - zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa; 

3) UTr - usJugi turystyczne - zabudowa rekreacji indywidualnej; 

4) ZP,U - skwer zieleni z zabudową usJugową; 
5) KDW - drogi wewnętrzne; 
6) IT - tereny urządzeL infrastruktury technicznej. 

§ 5. Ustala się ”odstawowe zasady dotyczące zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

1Ł Na terenach dziaJek usJug turystycznych - zabudowy ”ensjonatowej, ”oza zabudową ”odstawową, 
której cechy okre`la się w ustaleniach szczegóJowych, i w ramach ustalonej powierzchni zabudowy do-

”uszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej - wolnostojących garawy oraz budynków gos”odarczych, 
o nastę”ujących ”arametrach: 

a) wysoko`ć zabudowy do 6,5 m do kalenicy, 

b) dachy symetryczne, 2-spadowe, o kątach nachylenia ”oJaci 35÷45O. 

2Ł Śo”uszcza się dobudowane garawe do budynków zabudowy ”ensjonatowej, z dachem ”Jaskim wy-

korzystanym jako taras 2-giej kondygnacji. 

3Ł Przy zagos”odarowaniu dziaJek obowiązuje: 

1) zakaz wycinki drzewostanu nie kolidującego z zabudową trwaJą i niezbędnymi wjazdami; 
2) zakaz realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych; 
3) na terenach ”arcel do”uszcza się realizację obiektów maJej architektury, tjŁ altan, ”ergoli, basenów 

dekoracyjnych, itp.; 

4) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwaJych, blaszanych, kontenerowych; 
5) obowiązuje ”rzystosowanie obiektów usJugowych i rozwiązaL komunikacyjnych do ”otrzeb osób nie-

”eJnos”rawnych; 
6) ustala się nastę”ujące zasady dotyczące no`ników reklamowych: 

a) zakaz lokalizowania wielko”owierzchniowych samodzielnych, wolnostojących lub wbudowanych 
reklam, 

b) reklamowe i informacyjne oznakowanie wJasnej dziaJalno`ci gos”odarczej do”uszcza się wyJącznie 

w formie szyldów umieszczanych na elewacji frontowej oraz jako wolnostojące ”rzed budynkiem. 
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§ 6. Ustala się zasady ”odziaJu terenuŁ 

1Ł Śo”uszcza się utrzymanie istniejących ”odziaJów na dziaJki, z koniecznym poszerzeniem we-

wnętrznych ciągów komunikacyjnych do szeroko`ci okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych - wg zasa-

dy oznaczonej na rysunku planu. 

2Ł Ustala się zakaz wtórnych ”odziaJów istniejących dziaJek w granicach terenów ”rzeznaczonych 
”od zabudowę i wydzieleL wynikających z ”otrzeb istniejącego zagos”odarowania tymczasowego oraz 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanychŁ 

3. Śo”uszcza się Jączenie dziaJek i ich wtórny ”odziaJ na ”arcele większe niw dziaJki ”ierwotne - wg 

zasady oznaczonej na rysunku planu. 

4. W ”rzy”adku realizacji inwestycji na kilku dziaJkach do”uszcza się ich JączenieŁ 

5Ł Śo”uszcza się wydzielenia dziaJek inne niw oznaczone na rysunku ”lanu w ”rzy”adkach niezbęd-

nych dla realizacji i eks”loatacji urządzeL infrastruktury technicznej, gdy konieczno`ć ich wykonania wy-

nika z dalszych o”racowaL szczegóJowychŁ 

§ 7. Na obszarze o”racowania brak jest obszarów i obiektów, dla których nalewaJoby ustalić ograni-

czenia i wymogi z tytuJu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ 

§ 8. Ustala się zasady ochrony `rodowiskaŁ 

1Ł Ustala się zasadę realizację systemu gos”odarki wodno-`ciekowej o wysokim sto”niu s”rawno`ci, 
dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminyŁ 

2. Gospodarka odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 
gospodarki odpadami. 

3. Dopuszczalne zaopatrzenie w cie”Jo, z eliminacją ”aliw ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczal-

nych norm zanieczyszczenia powietrza. 

4. W zagos”odarowaniu dziaJek oraz w liniach rozgraniczających dróg ustala się maksymalną ochronę 

i zachowanie istniejącego drzewostanu, z wyjątkiem kolidującego z zabudową, ciągami komunikacyjnymi 

i sieciami infrastruktury, realizowanymi zgodnie z ustaleniami planu. 

5. W zagos”odarowaniu ”oszczególnych dziaJek ustala się zakaz stosowania w nasadzeniach obcych 

geograficznie oraz inwazyjnych gatunków drzew i krzewówŁ 

§ 9. Ustala się zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1Ł Powiązanie ”rojektowanych terenów objętych niniejszym ”lanem z siecią dróg zewnętrznych ”o-

”rzez gminne drogi ”ubliczne, stanowiące granice o”racowania - ul. 1-go Maja i ul. Wolno`ciŁ 

2Ł Ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych na 
terenie dziaJki: 

a) 1 miejsce postojowe / 1 lokal w budynku pensjonatowym i rekreacyjno-wypoczynkowym, 

b) 2 miejsca postojowe / 1 budynek rekreacji indywidualnej. 

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

1. Zaopatrzenie w wodęŁ 

1) zaopatrzenie w wodę w systemie zbiorowego zao”atrzenia magistralą wodociągową z ujęcia w Strze-

wewie ”o”rzez ”rojektowaną do rozbudowy stację uzdatniania (”oza obszarem o”racowania), z roz-

prowadzeniem istniejącą i ”rojektowaną wewnętrzną siecią wodociągową; 
2) sieć wodociągową ”rowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uwzględniającą inne `rednice i nowe materiaJy; 
4) zaopatrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owarowych z hydrantów ulicznych zamontowanych na sieci 

wodociągowej; 
5) zapewnienie zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych ze studni awaryjnych, poprzedzone roz-

poznaniem hydrogeologicznym. 

2Ł Od”rowadzenie `cieków sanitarnychŁ 

1) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni `cieków w Międzywodziu, ”o”rzez 
”rojektowaną do rozbudowy gJówną ”rze”om”ownię w Śziwnówku (”oza obszarem o”racowania) 
istniejącym i ”rojektowanym systemem wewnętrznej kanalizacji sanitarnej; 
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2) sieci kanalizacyjne ”rowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uwzględniającą inne `rednice i materiaJy; 
4) do”uszcza się lokalizacje ”rze”om”owni `cieków w liniach rozgraniczających drógŁ 

3Ł Od”rowadzenie wód o”adowychŁ 

1) z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych i ”oJaci dachowych istniejącym i projektowanym sys-

temem wewnętrznej kanalizacji deszczowej do ”lanowanego systemu kanalizacji deszczowej; 
2) sieć kanalizacji deszczowej ”rowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci, uwzględniającą inne `rednice i materiaJy; 
4) do czasu realizacji sieci od”rowadzenie wód o”adowych z utwardzonych powierzchni komunikacyj-

nych w grunt ”o”rzez studnie chJonne; roz”rowadzenie wód o”adowych z ”oJaci dachowych w grunt 

na terenie wJasnej dziaJkiŁ 

4. Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów w obowiązującym systemie gos”odarki od”adami dla gmi-

ny Śziwnów, z selektywną zbiórką od”adów - wstę”ne segregowanie i gromadzenie w pojemnikach 

o rodzaju i wielko`ci od”owiedniej do zastosowaniaŁ 

5. Zaopatrzenie w gaz. 

1) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej `redniego ci`nienia; 
2) sieci gazowe ”rowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; 
3) sieć rozdzielcza `redniego ci`nienia z zastosowaniem węzJów redukcyjnych lokalizowanych w liniach 

ogrodzenia - wJasno`ci ”oszczególnych nieruchomo`ciŁ 

6. Zaopatrzenie w cie”Jo 

1) dla obiektów istniejących i projektowanych przewiduje się indywidualne uródJa cie”Ja zasilane ekolo-

gicznymi no`nikami energii (gaz ”rzewodowy, energia elektryczna, olej o”aJowy, inne), z jednocze-

snym zakazem stosowania ”aliw staJych - zakaz nie dotyczy kominków nie będących ”odstawowym 
uródJem cie”Ja; 

2) istniejąca na obszarze o”racowania ”lanu sieć cie”Jownicza do likwidacjiŁ 

7. Zaopatrzenie w energię elektrycznąŁ 

1) zasilanie ”rojektowanych obiektów rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia z projektowanej stacji 

transformatorowej 15/04 kV; dopuszcza się zasilanie ze stacji ”oza obszarem o”racowania; 
2) zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ”rojektowaną elektroenergetyczną linią 

kablową 15 kV lokalizowaną w drodze 01 KDW i 04 KDW; 

3) projektowane elektroenergetyczne sieci kablowe 0,4 kV w liniach rozgraniczających ciągów komuni-

kacyjnych. 

8. Telekomunikacja. 

1) obsJuga telekomunikacyjna obszaru o”racowania ”rzez centralę telefoniczną w Dziwnowie (poza ob-

szarem opracowania planu); 

2) ”rojektowane linie telekomunikacyjne wykonać jako linie kablowe; 

3) ”rojektowane telekomunikacyjne linie kablowe lokalizować w liniach rozgraniczenia ulic, ”oza jezdnią 
oraz w liniach rozgraniczenia ciągów komunikacyjnych; 

9Ł Fragmenty istniejących sieci, kolidujące z ustaleniami niniejszego planu, wymagają ”rzeJowenia 

w s”osób zgodny z zasadami planu. 

§ 11. źasady zagos”odarowania wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

1Ł źe względu na ”oJowenie terenu o”racowania na obszarze górniczym ｭŚziwnówekｬ obowiązuje 
ochrona wód ”odziemnych oraz gruntów, z zakazem dziaJaL inwestycyjnych i uwytkowania mogących 
w”Jywać ujemnie na warunki hydrogeologiczne obszaru: 

1) ”rowadzenie ewentualnych odwodnieL budowlanych ”rzy ”osadawianiu budynków oraz wykonywa-

nia innych robót związanych z pracami ziemnymi, w tym wykonywania sieci uzbrojenia, wymaga 

ws”óJdziaJania z wJa`ciwym Urzędem Górniczym; 
2) zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących ”ogorszyć stan czysto`ci wód ”odziemnych i gruntów ”o-

przez wydzielanie i roz”rzestrzenianie zanieczyszczeL; 
3) zakaz wprowadzania do ziemi nie oczyszczonych `cieków lub oczyszczonych w niewJa`ciwym sto”niu; 
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4) nakaz wykonywania zadaszeL nad miejscem gromadzenia od”adów staJych; 
5) zakaz budowy dróg, `ciewek i ”laców z wuwla; 
6) nawierzchnie utwardzone ”owinny być szczelne, wy”osawone w wewnętrzny system kanalizacyjny; 

7) wody opadowe i rozto”owe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne ”owinny 
być oczyszczone ”rzed w”rowadzeniem do wód lub do ziemiŁ 

2Ł źe względu na ”oJowenie terenu o”racowania na obszarze ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Ka-

mieL Pomorski obowiązuje zakaz ”rzeksztaJceL `rodowiska ”owodujący obniwenie walorów krajobrazo-

wych, klimatycznych oraz jako`ci zJów ko”alin leczniczychŁ 

3Ł Na obszarze nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego, stanowiącego jednocze`nie obszar bezpo-

`redniego zagrowenia ”owodzią, obowiązują zakazy i nakazy wynikające z ”rze”isów odrębnych, w szcze-

gólno`ci: 

1) zakaz lokalizacji obiektów ”rzy”ominających znaki nawigacyjne, zarówno ”od względem wyglądu, jak 

i charakterystyki `wiateJ, mogących utrudniać identyfikację staw i `wiateJ nabiewników; 
2) nakaz stosowania o`wietlenia obiektów lądowych oraz szlaków komunikacyjnych (jezdnie, chodniki, 

”romenady) od strony wody ”osiadającego ”rzesJony uniemowliwiające bez”o`rednie ”adanie ”romieni 
`wietlnych ”oza linię brzegu lub nabrzewa; 

3) w przypadku prowadzenia prac ziemnych na obszarze pasa ochronnego, w odlegJo`ci mniejszej niw 
4,0 m od odlądowej granicy ”asa technicznego, zgJoszenie ich roz”oczęcia w ”lacówce terenowej 
Urzędu MorskiegoŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 12. Śla terenów elementarnych, okre`lonych na rysunku ”lanu, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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§ 13. Ustala się stawkę o”Jaty, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko`ci 20%. 

§ 14. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie na cele nierolnicze i niele`ne 
0,5162 ha gruntów le`nych, za zgodą ŚLŁnol-6501-16ł7493ł10łJS Ministra _rodowiska z dnia 11 lutego 

2010 r. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 15. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się dotychczasowe zagos”odarowanie 
terenówŁ 

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ŚziwnowaŁ 

§ 17. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy ŚziwnówŁ 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Joanna PiwiLska 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr X/152/2011 

Rady Miejskiej w Dziwnowie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr X/152/2011 

Rady Miejskiej w Dziwnowie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr X/152/2011 

Rady Miejskiej w Dziwnowie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu 

”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śziwnów 

obejmującego teren ”oJowony w miejscowo`ci Śziwnówek 

”omiędzy: ul. Wolno`ci, ul. 1-Maja, a granicą obrębu Śziwnówek 

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 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

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

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

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

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Dziwnowie rozstrzyga, co nastę”uje: 
odrzuca się wszystkie nieuwzględnione ”rzez Burmistrza Śziwnowa uwagi wniesione do ”rojektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo`ci Śziwnówek, s”orządzonego na ”od-

stawie uchwaJy Nr XIII/83/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przy-

stą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ 
W związku z wyJoweniem ”rojektu ”lanu do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na 

`rodowisko w strategicznej ocenie oddziaJywania na `rodowisko, w dniach od 28 lipca 2010 r. do 

25 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śziwnowie oraz dyskusją ”ubliczną nad rozwiąza-

niami ”rzyjętymi w ”rojekcie, która odbyJa się dnia 20 sierpnia 2010 r., w ustawowym terminie, t.j. do 

dnia 8 wrze`nia 2010 r., 17 osób fizycznych wniosJo 33 uwagiŁ 
Wykaz uwag stanowi integralną czę`ć dokumentacji formalno”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr X/152/2011 

Rady Miejskiej w Dziwnowie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu  

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

 oraz zasadach ich finansowania. 

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 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

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

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

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

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Dziwnowie rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

kaLców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z ”óuniejszymi zmianami), zadania wJasne gminyŁ 

2. Z ustaleL zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu wynika, iw 
jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za 
sobą wydatków z budwetu gminyŁ Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmio-

towej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL 
wJa`cicieli nieruchomo`ci i będą w caJo`ci finansowane z ich `rodkówŁ 
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