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UCHWAIA NR VII/63/11 

 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Trzebiatowa w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta, dla dziaJki nr 170/8. 

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

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami1), a takwe w związku 

z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) w związku z uchwaJą Nr XXXVII/354/09 Rady Miejskiej w Trzebia-

towie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzebiatowa w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta, dla 

dziaJki nr 170ł8, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Trzebiatów, uchwalonym uchwaJą Nr L/504/02 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 

26 wrze`nia 2002 r., uchwala się, co nastę”uje: 

ŚZIAI I 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Trzebiato-

wa w formie ”lanu rewaloryzacji Starego Miasta, dla dziaJki nr ewidŁ 170ł8 obręb 5, ”oJowonej w Trzebia-

towie ”omiędzy ulicami: JŁ SJowackiego, HŁ Sienkiewicza, MŁ Ko”ernika oraz tylną granicą ”osesji zlokali-
zowanych przy ul. Wojska Polskiego, o powierzchni 0,32 ha. 

2Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek zmiany planu, w skali 1:500, stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Trzebiatów, 
dla terenu objętego zmianą miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Trzebiato-

wa, stanowiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskie w Trzebiatowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyJowo-

nego do ”ublicznego wglądu ”rojektu zmiany ”lanu miejscowego, stanowiące zaJącznik nr 3. 

4) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Trzebiatowie, dotyczące s”osobu realizacji, za”isanych w zmianie 

planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz za-

sady ich finansowania, stanowiące zaJącznik nr 4. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) dominancie architektonicznej - nalewy ”rzez to rozumieć obiekt budowlany lub jego czę`ć, która wy-

maga indywidualnego rozwiązania architektonicznego, w tym akcentu koncentrującego uwagę ob-

serwatora ze względu na swoją wyrówniającą się w bez”o`rednim otoczeniu wysoko`ć; 
2) elewacji do s”ecjalnego rozwiązania - nalewy ”rzez to rozumieć elewacje budynków, wymagające 

”rzyjęcia rozwiązaL o wysokiej staranno`ci wykonania, ”rezentującej wysokie walory estetyczne, jeweli 
chodzi o dobór rozwiązaL architektonicznych, detalu i wykorzystanego do jego realizacji materiaJu; 

3) elewacji frontowej kwartaJu - nalewy ”rzez to rozumieć, elewację ”rzylegającą do ulicy wawnej histo-

rycznie ”od względem swojej funkcji, w tym ulicy wychodzącej z rynku, za którą w ramach obszaru 

objętego ustaleniami ”lanu ”rzyjmuje się ul. JŁ SJowackiego; 
4) funkcji podstawowej - nalewy ”rzez to rozumieć takie ”rzeznaczenie, które ”rzewawa na danym tere-

nie, ”rzez co nalewy rozumieć iw obejmuje ono więcej niw 50% ”owierzchni kawdej dziaJki lub więcej 
niw 50% ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych do realizacji 

w ramach danego obszaru, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, w s”osób okre`lony ustaleniami 
zmiany planu; 

 

                                            
1 Zmiany wymienionej ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 2007r. Nr 127, poz.880, oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, oraz z 2010r. Nr 24, poz.124 i Nr 75, poz.474, Nr 106, poz. 675, 

Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130, poz.871, z 2011r. Nr 32, poz. 159 
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5) funkcji uzu”eJniającej - nalewy ”rzez to rozumieć takie ”rzeznaczenie, które nie koliduje z funkcją ”od-

stawową terenu oraz stanowi jego uzu”eJnienie oraz wzbogacenie w s”osób i na warunkach okre`lo-

nych ustaleniami zmiany planu; 

6) obowiązującej, linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na rysunku 
zmiany ”lanu, ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi teren, wzdJuw których odpowiednio nakazu-

je się lokalizację zewnętrznych elewacji budynków, najbliwej usytuowanych w stosunku: do ulicy, te-

renu bez”o`rednio sąsiadującego, lewącego ”oza granicami terenu objętego ustaleniami ”lanu lub 
`ciany sąsiedniego budynku; 

7) rysunku zmiany planu - nalewy ”rzez to rozumieć integralną czę`ć niniejszej uchwaJy, stanowiącą za-

Jącznik nr 1, w skali 1:500; 

8) uchwale - nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą uchwaJę Rady Miejskiej w Trzebiatowie, w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzebiatowa w for-

mie ”lanu rewitalizacji Starego Miasta, dla dziaJki nr 170/8; 

9) zmianie planu - nalewy ”rzez to rozumieć zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzenne-

go terenu miasta Trzebiatowa, o której mowa w § 1 ust. 1; 

10) zwartej zabudowie obrzewnej - nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę tworzącą ”ierzeje ulŁ: JŁ SJowac-

kiego, M. Kopernika i HŁ Sienkiewicza, wzorowanej na schemacie zabudowy `redniowiecznej, rozlo-

kowanej na ”odstawie wyników badaL archeologicznych; 

§ 3. 1Ł Przedmiotem zmiany ”lanu jest rozwiązanie ukJadu funkcjonalno - przestrzennego, dla terenu 

objętego ustaleniami niniejszej uchwaJy, w tym ”rzeznaczenie terenu ”od funkcję usJugowo-mieszkalną 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z wyJączeniem stacji ”aliw oraz obiektów handlowych 

o ”owierzchni s”rzedawy ”owŁ 2000 m²Ł 

2Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany ”lanu stanowią obowiązujące jego ustalenia: 

1) granica obszaru objętego zmianą miejscowego ”lanu zagos”odarowania przestrzennego; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) obowiązująca linia zabudowy; 
4) elewacja do s”ecjalnego rozwiązania; szkaniowejŁ 
7) kierunki wjazdu; 

8) linie ”odziaJów na dziaJki budowlane; 
9) dach szczytowy; 

10) dach kalenicowy; 

11) symbol UłMW, wskazujący na funkcję terenu ”rojektowanej zabudowy usJugowo - mieszkaniowej. 

3Ł PozostaJe, nie wymienione w ust. 2 elementy rysunku zmiany ”lanu, jak n”Ł tre`ć ”odkJadu ma-

”owego, mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleL zmiany ”lanuŁ 

ŚZIAI II 

 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów 

§ 4. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku zmiany ”lanu symbolem: 

ｭU/MWｬ - teren ”rojektowanej zabudowy usJugowo - mieszkaniowej, dla którego: 
1) ustala się realizację obiektów o funkcji ”odstawowej usJugowo - mieszkaniowej; 

2) do”uszcza się, w ramach funkcji ”odstawowej realizację obiektów: 
a) usJugowych, w tym handlu, 

b) mieszkaniowych, 

c) administracji, 

d) obsJugi turystyki; 
3) do”uszcza się, w ramach funkcji uzu”eJniającej realizację obiektów: 

a) rzemie`lniczych, 
b) maJej architektury, 
c) urządzeL infrastruktury technicznej; 

4) do”uszcza się zmianę funkcji ”odstawowej zmiany ”lanu z usJugowo - mieszkaniowej na funkcję za-

budowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w ramach caJo`ci terenu objętego zmianą ”lanu; 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 70 ｦ 10192 ｦ Poz. 1282 

 

5) do”uszcza się realizację, na tyJach zabudowy ograniczonej ulicami: JŁ SJowackiego, HŁ Sienkiewicza, 
MŁ Ko”ernika oraz tylną granicą ”osesji zlokalizowanych ”rzy ul. Wojska Polskiego: 

a) budynków o charakterze oficynowym, 

b) miejsc ”ostojowych dla obsJugi realizowanej dziaJalno`ci inwestycyjnej, 
c) zieleni urządzonej, 
d) ”rzestrzeni ogólnodostę”nych, 
e) ciągów komunikacji ”ieszej i rowerowej, 

f) komunikacji wewnętrznej; 
6) zakazuje się: 

a) realizacji dziaJalno`ci degradującej historyczną strukturę urbanistyczną miasta, zarówno w rozpla-

nowaniu, jak i gabarytach zabudowy, 

b) wprowadzania dominant architektonicznych; 

7) zakazuje się realizacji obiektów o funkcji: 

a) produkcyjnej, 

b) ”rzemysJowej, 
c) magazynów, skJadów i baz dla obsJugi ”rzemysJu, 
d) pinwentarskiej, 

e) obsJugi komunikacji, w tym stacji paliw, 

f) handlowej o ”owierzchni s”rzedawy ”owŁ 2000 m²Ł 
8) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i o maJej trwaJo`ci technicznejŁ 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego 

§ 5. Ustala się, iw w ramach terenu objętego zmianą ”lanu, oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 
ｭU/MWｬ, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) realizacja: 

a) rozwiązaL technicznych s”osobu ”osadowienia budynków na zasadach indywidualnych, z uwagi 

na warunki gruntowo - wodne terenu objętego ustaleniami ”lanu, 
b) zwartej zabudowy obrzewnej, 
c) zabudowy ”o”rzez w”rowadzenie ws”óJczesnych rozwiązaL architektonicznych, nawiązujących 

bryJą i detalem do zabudowy historycznej, 

d) zabudowy wzdJuw ul. JŁ SJowackiego, z uwzględnieniem elewacji do s”ecjalnego rozwiązania, 
e) budynków oficynowych, na zasadzie gru”owania ich ”o dwa na granicy dziaJek sąsiednich, 
f) zabudowy wnętrza kwartaJu na zasadzie związania jej z tylnymi elewacjami zabudowy obrzewnej, 

w charakterze i stylistyce nawiązującej do zabudowy obrzewnej kwartaJu, 
g) wysoko`ci i obrysu ”rzekroju ”ionowego zabudowy wewnętrznej kwartaJu nie ”rzekraczającej 

wysoko`ci i obrysu bez”o`rednio ”rzylegającej zabudowy obrzewnej, 
h) formy dachu zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

i) dachów ceramicznych, 
j) rozwiązaL kolorystycznych, elewacji ”rzy wykorzystaniu barw nasyconych, ”odkre`lające detal 

architektoniczny, 

k) inwestycji, planowanych do realizacji na podstawie ustaleL niniejszego ”lanu, z wykorzystaniem 

materiaJów tradycyjnych oraz materiaJów ws”óJczesnych o wysokiej trwaJo`ci, 
l) reklam i szyldów dostosowana wielko`cią, formą i kolorystyką do historycznego charakteru ele-

wacji budynków, 
m) szafek ”rzyJączy elektroenergetycznych i gazowych we wnękach `ciennych; 

2) dopuszczenie: 

a) w przypadku adaptacji poddasza budynku na cele mieszkaniowe, zastosowania lukarn dostoso-

wanych gabarytami i formą do ”odziaJów kom”ozycyjnych ”rzyjętych w danym budynku, 

b) Jączenia funkcjonalnego budynków realizowanych w ramach obszaru objętego zmianą ”lanu, 
c) realizacji, w ramach terenu objętego zmianą ”lanu, jednego obiektu ”eJniącego samodzielną rolę 

ze względów funkcjonalno - technicznych, z uwzględnieniem zasad o których mowa w pkt 2 lit. b, 

d) realizacji kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej, jako czę`ć zabudowy, stanowiącej 
gJówne tworzywo jednostki, jednak w s”osób nie mający w”Jywu na wygląd zewnętrznych ele-

wacji zabudowy, 

e) realizacji w ramach wnętrza kwartaJu, urządzeL i obiektów infrastruktury technicznej, jako ele-

mentów wolnostojących i wbudowanych. 
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§ 6. Na obszarze caJo`ci terenu, objętego zmianą ”lanu: 

1) nakazuje się: 
a) nadanie wnętrzom urbanistycznym indywidualnych cech, ”o”rzez zastosowanie zrównicowanego 

o`wietlenia, ”odkre`lającego i dostosowanego do funkcji zabudowy, 

b) zwrócenie szczególnej uwagi na rozwiązanie `wietlne, mające na celu ”odkre`lenie cech architek-

tonicznych elewacji zewnętrznych kwartaJów zabudowy; 
2) zakazuje się: 

a) realizacji reklam wielkoformatowych, jako elementów wolnostojących, 
b) ”rzesJaniania detalu architektonicznego obiektów elementami reklamowymiŁ 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 7. 1. Prace ziemne realizowane na obszarze jednostek objętych ustaleniami zmiany ”lanu, nakazuje 
się ”rowadzić z nalewytą staranno`ciąŁ 

2. W ”rzy”adku dokonania odkrycia ko”alnych szczątków ro`lin lub zwierząt nalewy ”owiadomić o tym 

wJa`ciwe sJuwby, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

3. W ramach obszaru objętego ustaleniami zmiany ”lanu: 

1) ustala się ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej - min. 0%; 

2) do”uszcza się realizację zieleni o charakterze rekreacyjnym; 

3) zakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 

okre`lonych ”rze”isach odrębnych, za wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnejŁ 

4Ł Ustala się nastę”ujące zasady ochrony ”rzed haJasem, do”uszczając natęwenia haJasu dla: terenu 
”rojektowanej zabudowy usJugowo - mieszkaniowej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

ｭU/MWｬ, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w my`l 
”rze”isów odrębnychŁ 

5Ł Niezalewnie od ustaleL ust. 4 nakazuje się, aby uciąwliwo`ci i szkodliwo`ci wywoJane ”rzez dziaJal-

no`ci związane z funkcją i ”rzeznaczeniem terenów, w zakresie emisji zanieczyszczeL wód i powietrza, 

haJasu, wibracji, ”romieniowania szkodliwego dla ludzi i `rodowiska oraz ”owstawania od”adów, byJy 
eliminowane lub ograniczone, w oparciu o ”rze”isy odrębneŁ 

6. Przyjęty, s”osób ogrzewania obiektów kubaturowych ”owinien za”ewnić ochronę `rodowiska, 
zgodną z normami okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych, ”rzy jednoczesnym zakazie instalowania syste-

mów grzewczych o”artych na ”aliwach staJychŁ 

§ 8. Ustala się, dla terenu objętego zmianą ”lanu: 

1) realizację elewacji nowej zabudowy, ”rzy uwzględnieniu indywidualnej, dla kawdej z kamienic, kompo-

zycji witryn, otworów okiennych i drzwiowych; 

2) realizację rozwiązaL elewacji nawiązujących do konstrukcji ryglowych z wyJączeniem elewacji fron-

towych; 

3) zakaz: 

a) stosowania typowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz `lusarki w odniesieniu do okien wystawowych, 

b) realizacji od strony ulic: JŁ SJowackiego, HŁ Sienkiewicza i M. Kopernika loggi i balkonów; 
RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 

§ 9. 1Ł Obszar objęty o”racowaniem znajduje się w obrębie Starego Miasta Trzebiatowa, w”isanego 
do rejestru zabytków ”od numerem 72, na ”odstawie decyzji z dnia 29 ”audziernika 1955 r., znak: KI.V-

0/54/55. 

2. W granicach caJego obszaru objętego zmianą ”lanu wyznacza się: 

1) strefę A ochrony konserwatorskiej, która stanowi obszar ochrony konserwatorskiej, o duwych warto-

`ciach kulturowych i historycznej strukturze przestrzennej, przeznaczonej do bezwzględnego zacho-

wania; 

2) strefę W - ochrony reliktów archeologicznych, dla której obowiązuje wymóg: 
a) ustanowienia nadzoru archeologicznego ”rzy wykonywaniu robót budowlanych lub ziemnych, 
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b) ws”óJdziaJania z od”owiednim organem ochrony zabytków w zakresie zamierzeL inwestycyjnych 

i innych związanych z pracami ziemnymi, w tym powiadomienie o zamiarze ”odjęcia realizacji rac 
ziemnych, 

c) dostosowania charakteru i zakresu inwestycji, ”lanowanych do realizacji na terenie objętym zmianą 

”lanu, do wyników badaL archeologicznych, w tym badaL reliktów historycznej zabudowy wwŁ 
terenu oraz kwerendy archiwalnej. 

3Ł Ochrona konserwatorska obszaru objętego zmianą ”lanu ma na celu zachowanie historycznego 
ukJadu ”rzestrzennego z jego elementami, jak równiew w”rowadzenie nakazu dostosowania nowej zabu-

dowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie jej rozplanowania, skali i bryJyŁ 

4Ł Ustala się formę zabudowy terenu, na zasadzie nawiązania do historycznej ”arcelacji odzwiercie-

dlonej w szeroko`ciach frontów zabudowy od strony ul. JŁ SJowackiego oraz gabarytach wysoko`cio-

wych, ksztaJtach i ukJadach dachów zabudowy historycznejŁ 

5Ł źabudowę realizować w nastę”ujący s”osób: 

1) frontowe trakty ”arceli tworzą budynki o charakterze kamienic; 

2) pierzeje ulicy M. Kopernika i ulicy HŁ Sienkiewicza stanowią lica `cian oficyn ”arceli narownych; 
3) w ”lanie nowej zabudowy wyeks”onować obszar u zbiegu ul. JŁ SJowackiego i ul. M. Kopernika, na-

wiązując, zgodnie z ”ozostaJo`ciami archeologicznymi, do gabarytów kamienicy narownej; 
4) zabudowa szczytowa lub kalenicowa, zgodna z ustaleniami badaL archeologicznych i rysunkiem planu; 

5) w rozwiązaniach elewacji uwzględnić dekoracyjne szczyty lub szczyty z naczóJkamiŁ 
6) do”uszcza się mowliwo`ć rezygnacji z zachowania lub adaptacji piwnic na cele inwestycyjne; 

7) do”uszcza się w ramach ”ierzei bocznych kwartaJu realizację dodatkowych ”arceli; 
8) elewacje budynków nowej zabudowy ”okrywające się z obowiązującą linią zabudowy, ”rzy czym 

do”uszcza się ich wycofanie w miejscach akcentujących wej`cie; 

6. W ramach obszaru objętego zmianą ”lanu zakazuje się realizacji obiektów: 

a) wznoszenia budynków wedJug dokumentacji ty”owej i powtarzalnej, 

b) ”rzy wykorzystaniu, do ”okrycia dachów, materiaJów dachówko ”odobnych, 
c) obiektów jednobryJowych, ”rzykrytych ws”ólnym dachemŁ 

RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

§ 10. W ramach terenu objętego ustaleniami niniejszej uchwaJy brak jest terenów uznanych, w my`l 
obowiązujących ”rze”isów za ”rzestrzeL ”ublicznąŁ 

RozdziaJ 6 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy 

§ 11. 1Ł Ustala się, dla terenu objętego ”lanem obowiązującą linię zabudowy, usytuowaną zgodnie z ry-

sunkiem zmiany planu. 

2. W ramach obszaru objętego ustaleniami zmiany ”lanu, ”rzy uwzględnieniu docelowego charakteru 
wnętrz urbanistycznych, wyznacza się zgodnie z rysunkiem zmiany ”lanu, elewację kwartaJu zabudowy 
do specjalnego rozwiązania, ze względu na jej charakter i detal architektoniczny. 

3Ł Ustala się, dla terenu objętego zmianą ”lanu wysoko`ć obiektów i budynków: 

1) maksymalną - 3,0 kondygnacje w tym ”oddasze uwytkowe; 
2) minimalną - 2,0 kondygnacje i ”oddasze nieuwytkoweŁ 

4. źabudowę realizować w nastę”ujący s”osób: 

1) szeroko`ć wyznaczająca historyczne ”arcele w elewacji od 4,0 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) gJęboko`ć budynków usytuowanych kalenicowo do ulic: JŁ SJowackiego, MŁ Ko”ernika i H. Sienkie-

wicza - min. 6,0 m; 

3) gJęboko`ć budynków usytuowanych szczytowo do ulic: JŁ SJowackiego, MŁ Ko”ernika i H. Sienkiewicza 

- min. 8,0 m; 

4) do”uszcza się odstę”stwa od ustaleL zawartych w ramach pkt 1, w zakresie szeroko`ci o 0,5 m innej 

niw historycznaŁ 
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§ 12. Ustala się dla jednostki, oznaczonej na rysunku zmiany ”lanu symbolem ｭU/MWｬ: 

1) wskaunik: 
maksymalnie 85% powierzchni zabudowy; 

2) obowiązują dachy strome, o kącie nachylenia ”oJaci od 45º do 55º, ”rzy czym w odniesieniu do bu-

dynków oficynowych lub czę`ci obiektów realizowanych na tyJach zabudowy obrzewnej, obowiązują 
dachy jednospadowe, z wyjątkiem tych usytuowanych ”rzy ulicach HŁ Sienkiewicza i M. Kopernika, 

dla których obowiązują dachy zgodne z rysunkiem zmiany planu; 

3) w ramach inwestycji realizowanych na ”odstawie ustaleL niniejszej zmiany ”lanu nakazuje się zabez-

”ieczyć dla: 
a) 1 mieszkania - minimum 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego, 

b) kawdej, za”lanowanej do realizacji, ”owierzchni uwytkowej ”odstawowej lokalu usJugowego wiel-

ko`ci 100 m² - minimum 1 miejsce postojowego dla samochodu osobowego. 

RozdziaJ 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym górniczych, a takwe narawonych na 
niebezpieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych 

§ 13. Na obszarze objętym zmianą ”lanu nie wystę”ują tereny, ani obiekty ”odlegające ochronie, 
ustalone na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, w tym górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeL-
stwo powodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnychŁ 

§ 14. 1Ł Obszar objęty o”racowaniem zmiany ”lanu, w caJo`ci znajduje się w granicach strefy 

ochronnej ujęcia wód ”odziemnych, na terenie ochrony ”o`redniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody 
”odziemnej, znajdującego się ”rzy ul. Pietruszkowej w Trzebiatowie. 

2. W granicach obszaru objętego zmianą ”lanu obowiązują, wynikające z ”rze”isów odrębnych, ogra-

niczenia w zakresie uwytkowania gruntu, związane z ochroną ”rzed degradacją ujęcia wody, o którym 
mowa w ust. 1, w tym: 

1) nakaz stosowania rozwiązaL technicznych i technologicznych eliminujących ujemny w”Jyw na wody 
podziemne; 

2) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót, które mogą s”owodować trwaJe 
zanieczyszczenie gruntów lub wódŁ 

RozdziaJ 8 

Szczególne zasady i warunki podziaJu nieruchomo`ci objętych zmianą planu 

§ 15. 1Ł Śla terenu objętego ustaleniami zmiany ”lanu do”uszcza się ”odziaJ wewnętrzny na dziaJki 
budowlane, zgodnie z ustaleniami ”rzyjętymi w zmianie ”lanie, ”rzy uwzględnieniu: 

1) historycznej ”arcelacji harmonizującej szeroko`cią frontu dziaJki ze `redniowieczną zasadą ”odziaJu 

z ”óuniejszymi nawarstwieniami, zgodnie z ustaleniami § 11 niniejszej uchwaJy oraz rysunkiem zmia-

ny planu; 

2) minimalnej szeroko`ci frontu ”oszczególnych ”arceli historycznych, o których mowa w § 11 ust. 4 

pkt 1, które to wyznaczać będą granice nieruchomo`ci; 
3) konieczno`ci za”ewnienia dojazdu oraz doj`cia do kawdej nowo wydzielanej nieruchomo`ci; 
4) kąta ”oJowenia linii granic nieruchomo`ci wydzielanych, w stosunku do ”asów dróg dojazdowych, 

ustalonego na ”odstawie wyników badaL archeologicznych, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) zakazu wtórnych ”odziaJów dziaJek ”rzy”isanych budynkom frontowymŁ 
RozdziaJ 9 

Szczególne zasady i warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy 

§ 16. W ramach terenu objętego zmianą ”lanu nie wystę”ują szczególne zasady i warunki zagospoda-

rowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakazy zabudowy. 

RozdziaJ ńŃ 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 17. Ustalenia ogólne: 

Zakaz realizacji nowych naziemnych i napowietrznych linii sieci infrastruktury technicznej. 
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§ 18. ObsJuga komunikacyjnaŁ 

1) doj`cie do nieruchomo`ci ”oJowonych w ramach terenu objętego ”lanem od strony dróg ”rzylegają-
cych do tego terenu; 

2) obsJuga komunikacyjna ”lanowanych inwestycji ”o”rzez wjazdy bramowe, z ulic: M. Kopernika i H. Sien-

kiewicza, rozplanowanych w taki s”osób aby uniknąć ich lokalizacji na”rzeciwko siebie. 

§ 19. Zaopatrzenie w wodęŁ 

1. Zaopatrzenie w wodę terenu objętego o”racowaniem zmiany ”lanu z miejskiej sieci wodociągowej 
z ”rzylegJych ulicŁ 

2Ł Sieć wodociągową nalewy ”rojektować ”rzy wykorzystaniu hydrantów nadziemnych wraz z od-

wodnieniem, rozmieszczonym w odlegJo`ci maksymalnie co 150,0 m. 

3Ł Śo”uszcza się stosowanie hydrantów ”odziemnych, zwJaszcza w przypadkach, gdy stosowanie 

hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane ze względu na ”owodowanie utrud-

nieL w ruchu. 

§ 20. Od”rowadzenie `cieków sanitarnychŁ 

1Ł _cieki komunalne z obszaru objętego zmianą ”lanu, od”rowadzone do kanalizacji miejskiej, ”oJowo-

nej w ”rzylegJych ulicachŁ 

2Ł źakazuje się na terenie objętym ”lanem, lokalizacji szczelnych zbiorników na nieczysto`ci ”JynneŁ 

§ 21. Od”rowadzenie `cieków o”adowych i roztopowych. 

1Ł Od”rowadzenie `cieków o”adowych i roztopowych do kanalizacji w ”rzylegJych ulicachŁ 

2Ł Przy ”rojektowaniu s”osobu odwodnienia ”oszczególnych obszarów zmiany ”lanu nakazuje sie 
”rzyjąć nastę”ującą zasadę: 

wodę deszczową z terenów obsJugi komunikacyjnej oczy`cić ”rzed w”rowadzeniem do odbiornikówŁ 

3Ł Śo”uszcza się inne, niw okre`lone w ust. 2, rozwiązania dotyczące od”rowadzenia `cieków o”a-

dowych i rozto”owych do kanalizacji ogólnos”JawnejŁ 

§ 22. Zaopatrzenie w gaz. 

Miejsce ”odJączenia ”rzyJączy, urządzeL i instalacji gazowych do sieci gazowej w ramach istniejącego 
gazociągu niskiego ci`nienia Śn 100, zlokalizowanego w ramach ul. M. Kopernika, poprzez stacje reduk-

cyjne I º i II ºŁ 

§ 23. Zaopatrzenie w cie”JoŁ 

1Ł źa”ewnienie obsJugi w cie”Jo z lokalnych uródeJ cie”Ja, w tym kotJowni wJasnych uwytkowników, 
z dopuszczeniem centralnego systemu ogrzewania. 

2Ł źakazuje się ”rojektowania kotJowni o”alanych ”aliwem staJym, takim jak koks, węgiel, drewnoŁ 

§ 24. Gos”odarka od”adami staJymiŁ 

Gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach na kawdej ”osesji, z zapewnieniem ich segregacji. 

§ 25. Zaopatrzenie w energię elektrycznąŁ 

1Ł Obszar objęty ustaleniami zmiany ”lanu zasilany w energię elektryczną z kablowej sieci energe-

tycznej liniami kablowymi ze stacji transformatorowych. 

2Ł Śo”uszcza się budowę stacji transformatorowych na terenie objętym ustaleniami zmiany ”lanuŁ 

§ 26. Sieć telefonicznaŁ 

1. W ”rzy”adku ”lanowania realizacji nowej zabudowy uwzględnić nalewy realizację infrastruktury te-

lekomunikacyjnej. 

2. Linie telekomunikacyjne, w granicach obszaru objętego zmianą ”lanu, ”rojektować jako ”odziemne 

z rozprowadzeniem w terenach ”rzeznaczonych ”od ciągi komunikacyjneŁ 

3Ł Śo”uszcza się realizację sieci i urządzeL infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach ”rzeznaczo-

nych ”od zabudowęŁ 
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RozdziaJ ńń 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 

§ 27. 1Ł Śo czasu roz”oczęcia ”rac związanych z realizacją inwestycji, na zasadach okre`lonych usta-

leniami niniejszej zmiany ”lanu, do”uszcza się utrzymanie istniejącego stanu zagos”odarowania terenuŁ 

2Ł Nie do”uszcza się, na terenie objętym zmianą ”lanu, innego zagos”odarowania terenu niw ustalone 

w niniejszej uchwale. 

RozdziaJ ń2 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opJatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy 

§ 28. Ustala się 10% stawkę, sJuwącą naliczeniu o”Jaty wynikającej ze wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
objętych zmianą ”lanu, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ). 

ŚZIAI III 

Przepisy koLcowe 

§ 29. Na terenie objętym zmianą ”lanu traci moc uchwaJa Nr XXXIX/210/96 Rady Miejskiej w Trze-

biatowie z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego Miasta Trzebiatowa w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta. 

§ 30. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi TrzebiatowaŁ 

§ 31. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej gminy TrzebiatówŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

Artur Cirocki 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VII/63/11 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VII/63/11 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VII/63/11 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Trzebiatowie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyJowonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego 

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) Rada Miejska rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia 

uwag, wniesionych do ”rojektu ”lanu miejscowego, na eta”ie wyJowenia do ”ublicznego wgląduŁ 
W odniesieniu do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Miasta Trzebiatowa w formie ”lanu rewaloryzacji Starego Miasta, dla dziaJki 
nr 170ł8 obręb 5, w ustalonym, zgodnie z ”rze”isami obowiązujących aktów ”rawa, terminie nie zostaJy 
wniesione uwagi. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VII/63/11 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Trzebiatowie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach 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, zm. Dz. U z 2004 r. Nr 6, poz. 41), art. 7 ust. 7 pkt 2 

i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 jednolity tekst z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Trzebia-

towie rozstrzyga, co nastę”uje: 
1) s”osób realizacji, ustalonych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które najewą do zadaL wJasnych gminy: 
 sieć wodociągowa, kanalizacyjna i drogi (ukJad komunikacji drogowej); 

2) zasady finansowania, ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które najewą do zadaL wJasnych gminy: 
 sieci i obiekty infrastruktury, o których mowa w pkt 1 finansowane będą ze `rodków gminnych - 

budwetu miastaŁ 
1282
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UCHWAIA NR IV/43/11 

 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

zmieniająca uchwaJę w sprawie wysoko`ci opJat za `wiadczenia udzielane przez przedszkole 

publiczne prowadzone przez Gminę Tychowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ1), oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze`nia 
  

                                            
1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 


