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UCHWA$A"Nr"XXXIV/249/08
Rady"Miejskiej"w"Kamieniu"Pomorskim

z"dnia"19"grudnia"2008"r.

w"sprawie"uchwalenia"miejscowego"planu"zagospodarowania"przestrzennego"w"zachodniej"cz&'ci"obr&?
bu"Buniewice"gmina"Kamie)"Pomorski.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ;Dz. U. Nr  80, poz. 717 zm= z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492= z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 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< i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz!dzie gminnym ;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= z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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 i Nr 17, 
poz. 181= z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218< Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim 
uchwala, co nast"puje:

Rozdzia("I
Przepisy"ogólne

§"1. 1. Zgodnie z uchwa$! Nr XXIX/281/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 pa*dziernika 
2005 r. w sprawie przyst!pienia do sporz!dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w zachodniej cz"#ci obr"bu Buniewice gmina Kamie' Pomorski, po stwierdzeniu zgodno#ci ze �Studium 
uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamie' Pomorski� uchwalonego 
uchwa$! Nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 rokur. ;zmie-
nion! uchwa$ami Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim: Nr III/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r.= Nr 
XXXIX/366/2006 z dnia 21 wrze#nia 2006 r. i Nr XII/77/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.< uchwala si" miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego w zachodniej cz"#ci obr"bu Buniewice gmina Kamie' Pomorski, 
zwany dalej �planem�. 

2. Obszar planu o powierzchni 9,3 ha wyznaczaj! granice, które przebiegaj!:
1< od pó$nocy wzd$u% pó$nocnej granicy dzia$ek Nr ewid. 1/297 i 1/309=
2< od zachodu wzd$u% wschodniej granicy dzia$ek Nr ewid. 1/25, 1/139, 1/146, 1/145=
3< od po$udnia wzd$u% po$udniowej granicy dzia$ek Nr ewid. 1/320 i 1/308=
4< od zachodu wzd$u% zachodniej granicy dzia$ki Nr ewid. 19/8.

3. Integraln! cz"#ci! uchwa$y jest cz"#& gra) czna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zachodniej cz"#ci obr"bu Buniewice gmina Kamie' Pomorski w skali 1:1000, stanowi!-
cy za$!cznik Nr  1 do niniejszej uchwa$y. Na rysunku planu zawarto nast"puj!ce obowi!zuj!ce ustalenia:
1< granice obszaru obj"tego opracowaniem planu=
2< linie rozgraniczaj!ce tereny o ró%nym przeznaczeniu lub ró%nych zasadach zagospodarowania=
3< oznaczenia identy) kacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczaj!cych=
4< granica pasa technicznego=
5< nieprzekraczalne linie zabudowy=
6< rejon lokalizacji stacji transformatorowej=
7< orientacyjne kierunki przebiegu wewn"trznych ci!gów pieszych=
8< obszar potencjalnie zagro%ony osuwaniem si" mas ziemnych=
9< obszar rzeczywistego zagro%enia powodzi!=
10< ziele' izolacyjna=
11< stanowiska archeologiczne=
12< granica obszaru i terenu górniczego z$ó% ropy naftowej �Kamie' Pomorski�.

4. Rozstrzygni"cia dotycz!ce sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, wy$o%o-
nym do publicznego wgl!du, a tak%e rozstrzygni"cia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale%! do zada' w$asnych gminy oraz zasadach ich ) nansowa-
nia stanowi! za$!czniki Nr 2 i 3 do niniejszej uchwa$y.

§"2. 1.Ustala si" podzia$ obszaru obj"tego planem na 2 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj!cymi, 
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oznaczone symbolami od 1 do 2 oraz ich przeznaczenie wg nast"puj!cej klasy) kacji: 
1< MU � Tereny zabudowy mieszkaniowo-us$ugowej, mieszkaniowej, us$ugowej=
2< ZE � Tereny zieleni o wiod!cej funkcji ekologicznej.

2. Na obszarze planu dopuszcza si" jedynie us$ugi nieuci!%liwe, nie zak$ócaj!ce funkcji mieszkaniowej 
i us$ugowej z zakresu rehabilitacji, turystyki, wypoczynku i rekreacji, których prowadzenie nie powoduje 
przekroczenia dopuszczalnych standardów jako#ci #rodowiska przewidzianych dla wy%ej wymienionych 
funkcji. Wyklucza si" lokalizacj" us$ug w zakresie obs$ugi samochodów oraz us$ug nie odpowiadaj!cych 
wymaganym warunkom wyst"puj!cym na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

3. U#ci#lenie warunków zagospodarowania oraz okre#lenie dopuszczalnego sposobu kszta$towania 
zabudowy zawarte s! w karcie terenu w rozdziale 3. Zakres funkcji dopuszczonych na terenie jest ograni-
czony regulacjami zawartymi w karcie terenu.

Rozdzia("II
Ustalenia"ogólne"dla"obszaru"planu

§"3. 1. Ustala si" nast"puj!ce zasady ochrony i kszta$towania $adu przestrzennego dla obszaru opra-
cowania planu:
1< Zagospodarowanie cz"#ci obszaru jednostki prze strzennej nie mo%e ogranicza& mo%liwo#ci zagospo-

darowania pozosta$ej jej cz"#ci, zgodnego z zasa dami ustalonymi w niniejszej uchwale=
2< Wska*niki regulacyjne dla zabudowy:

a< intensywno#& zabudowy wyra%ona przez:
- powierzchni" zabudowy,
- wysoko#& zabudowy,

b< wielko#& dzia$ki,
c< powierzchnia biologicznie czynna,
d< geometria dachu.

3< Projektowanie obiektów kubaturowych winno si" odbywa& w sposób zapewnia j!cy ochron" ludno#ci 
zgodnie z wymogami obrony cywilnej=

4< Ogólne zasady realizacji ustale' planu w zakresie obrony cywilnej - w planowanych do realizacji 
budowlach u%yteczno#ci publicznej uwzgl"dni& lokalizacj" ukry&=

5< O#wietlenie obiektów widocznych od strony wody nie mo%e przypomina& wygl!dem ani charaktery-
styk! #wiecenia znaków nawigacyjnych. Nat"%enie #wiate$ skierowanych na wod" nie mo%e utrudnia& 
nawigacji jednostek p$ywaj!cych.
2. Na obszarze opracowania planu obowi!zuj! nast"puj!ce zasady ochrony #rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego:
1< Obszar opracowania planu znajduje si" w granicach planowanego i obowi!zuj!cego obszaru Natura 

2000: specjalny obszar siedlisk �Uj#cie Odry i Zalew Szczeci'ski� ;PLH 320018< oraz obszar specjalnej 
ochrony ptaków �Zalew Kamie'ski i Dziwna�, na których obowi!zuj! nast"puj!ce zasady:

a< zabrania si" podejmowania dzia$a' mog!cych w znacz!cy sposób pogorszy& stan siedlisk przy-
rodniczych oraz siedlisk gatunków ro#lin i zwierz!t, a tak%e w znacz!cy sposób wp$yn!& negatyw-
nie na gatunki, dla których ochrony zosta$ wyznaczony obszar Natura 2000,

b< przy realizacji ustale' miejscowego planu mo%e by& wymagane uzyskanie decyzji o #rodowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizacj" przedsi"wzi"cia w rozumieniu ustawy Prawo ochrony 
#rodowiska w tym zakresie.

§"4. Na obszarze opracowania planu znajduj! si" tereny i obiekty podlegaj!ce ochronie wynikaj!cej 
z przepisów dotycz!cych ochrony #rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1< Zgodnie z Ustaw! o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej i Rozporz!-

dzeniem Rady Ministrów w sprawie okre#lenia minimalnej i maksymalnej szeroko#ci pasa technicz-
nego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic, teren obj"ty opracowaniem planu znajduje 
si" w obszarze pasa nadbrze%nego brzegu morskiego. Obowi!zuj! na nim zakazy okre#lone w usta-
wie Prawo Wodne. Granice pasa technicznego przedstawiono na rysunku planu. Wszystkie zmiany 
sposobu u%ytkowania i zagospodarowania terenu po$o%onego w obr"bie pasa nadbrze%nego brzegu 
morskiego nale%y uzgodni& z w$a#ciwym terytorialnie organem administracji morskiej=

2< Zgodne z ustaw! o ochronie przyrody � obszar opracowania planu znajduje si" w granicach planowa-
nego i obowi!zuj!cego obszaru Natura 2000: specjalny obszar siedlisk �Uj#cie Odry i Zalew Szczeci'-
ski� ;PLH 320018< oraz obszar specjalnej ochrony ptaków �Zalew Kamie'ski i Dziwna�=

3< Zgodnie z Uchwa$! Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w granicach miasta Kamie' Pomorski 
obowi!zuje Statut Uzdrowiska - obszar opracowania planu po$o%ony jest na obszarze C ochrony 
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uzdrowiskowej=
4< Wg ewidencji prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na obszarze planu wyst"-

puje stanowisko archeologiczne cz"#ciowej ochrony konserwatorskiej=
5< Cz"#& obszaru opracowania planu znajduje si" w granicach obszaru i terenu górniczego z$o%a ropy 

naftowej �Kamie' Pomorski�=
6< Zgodnie z ustaw! Prawo Wodne teren opracowania planu jest obszarem bezpo#redniego zagro%enia 

powodziowego. Obszary rzeczywistego zagro%enia powodzi! wyznaczono na rysunku planu.

§"5. Zasady obs$ugi komunikacyjnej - samochodowej i pieszej: 
1< Ustala si" dojazd do poszczególnych nieruchomo#ci poprzez dzia$k" Nr 1/297. Dopuszcza si" inne 

dojazdy ;drogi osiedlowe< do poszczególnych nieruchomo#ci je%eli nie ograniczaj! one mo%liwo#ci 
zgodnego z planem korzystania z nieruchomo#ci s!siednich:

2< Ogólne zasady obs$ugi parkingowej: 
a< dla zabudowy zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie:

- w zabudowie mieszkaniowej - 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,
- w zabudowie mieszkaniowej z pokojami go#cinnymi � 1 miejsce parkingowe na 1 pokój,
- w hotelach i zabudowie pensjonatowej lub apartamentowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój 

lub apartament,
- w zabudowie us$ugowej � 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u%ytkowej,
- w zabudowie us$ugowej z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc konsumpcyj-

nych,
b< miejsca parkingowe i gara%e, o których mowa w punktach poprzednich, nale%y rozmieszcza& 

w obr"bie dzia$ki budowlanej wyró%nionej dla budynków obs$ugiwanych.

§"6."1.Ustala si" nast"puj!ce zasady obs$ugi obszaru urz!dzeniami i sieciami infrastruktury technicz-
nej:
1< Zaopatrzenie w wod" � z gminnej sieci wodoci!gowej. Woda do projektowanej sieci wodoci!go-

wej dostarczana b"dzie z gminnej sieci wodoci!gowej po rozbudowie uj"cia wód podziemnych 
w m. Rarwino lub Huniewice oraz wykonaniu zbiornika wyrównawczego przy stacji pomp na ul. Woli'-
skiej w Kamieniu Pomorskim po$o%onego poza obszarem planu. Sie& wodoci!gow! zaprojektowano 
w na dzia$ce Nr 1/297 stanowi!cej drog" wewn"trzn!. 

 +rednica przewodów wodoci!gowych projektowanych na obszarze planu wynosi DN/ID110 mm. 
Niezale%nie od zasilania z sieci wodoci!gowej, nale%y przewidzie& zaopatrze nie ludno#ci z awaryjnych 
studni publicznych zgodnie z przepisami szczególnymi=

2< Odprowadzenie #cieków komunalnych � do gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni #cieków 
dla miasta i Gminy Kamie' Pomorski po$o%onej poza obszarem planu. +cieki przet$acza& do oczysz-
czalni poprzez projektowan! pompowni" lub grawitacyjnie, projektowanymi kana$ami o przekroju 
DN/OD200 mm do istniej!cego kana$u #ciekowego DN/ID200 mm przebiegaj!cego w drodze wzd$u% 
fragmentu po$udniowej granicy planu=

3< Odprowadzenie wód opadowych � powierzchniowo na teren w$asnej dzia$ki, a z nawierzchni utwar-
dzonych ;dróg wewn"trznych, parkingów, chodników i podjazdów< do gruntu poprzez studzienki 
ch$onne z geow$óknin! lub uk$adem grawitacyjnym kanalizacji deszczowej projektowanymi kana$ami 
o przekroju DN/ID300 mm do istniej!cych odbiorników, którymi s! rowy melioracyjne i rzeka Dziwna. 
Projektowane kana$y deszczowe zaprojektowano w na dzia$ce Nr 1/297 stanowi!cej drog" wewn"trz-
n!. W celu ochrony wód odbiornika szczególnie przed produktami ropopochodnymi na kolektorach 
przed wylotami zastosowa& urz!dzenia podczyszczaj!ce=

 Zaleca si" retencjonowanie wód opadowych z po$aci dachowych na terenie dzia$ki w celu wykorzysta-
nia jej do podlewania zieleni i polewania chodników i podjazdów=

4< Zaopatrzenie w ciep$o � z indywidualnych proekologicznych *róde$ ciep$a, w których dopuszcza si" 
dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem oraz poprzez systemy grzewcze wykorzystuj!ce 
wody termalne=

5< Elektryczno#& � z sieci miejskiej sieci elektroenergetycznej 15 kV poprzez stacje transformatorowe 
15/0,4 kV zlokalizowane na obszarze planu, na terenie 1.MU=

6< Usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
2. Na ca$ym obszarze planu dopuszcza si" eksploatacje wód termalnych, budow" naziemnych i pod-

ziemnych urz!dze' i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg osiedlowych i przej#& pieszych.

§" 7. Na terenie zabudowy mieszkaniowo-us$ugowej, mieszkaniowej, us$ugowej dopuszcza si" 
tymczasowe, sezonowe zagospodarowanie terenu oraz lokalizacj" tymczasowych obiektów budowlanych 
zwi!zanych z handlem i gastronomi! w postaci przekry& namiotowych, pawilonów sprzeda%y, urz!dze' 
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rozrywkowych= nie dopuszcza si" tymczasowych obiektów noclegowych.

§"8. Wyja#nienie poj"& u%ytych w planie:
1< intensywno#& zabudowy � warto#& wyra%ona procentem powierzchni zabudowy dzia$ki i dopuszczal-

n! wysoko#ci! zabudowy=
2< linie zabudowy nieprzekraczalne � linie ograniczaj!ce obszar, na którym dopuszcza si" wznoszenie 

budynków oraz budowli okre#lonych w ustaleniach planu= linie nie dotycz! okapów i gzymsów wysu-
ni"tych nie wi"cej ni% 0,5 m oraz balkonów, wykuszy wysuni"tych nie wi"cej ni% 1,0 m, zadasze' nad 
wej#ciami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewn"trznych, pochylni, tarasów, cz"#ci podziemnych 
obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie wnosz! inaczej=

3< powierzchnia zabudowy - wyznaczona przez rzut pionowy najdalej wysuni"tych zewn"trznych kraw"-
dzi budynku na powierzchni" terenu ;na danej dzia$ce budowlanej, posesji< okre#lona jest wielko#ci! 
wyra%on! w metrach kwadratowych b!d* stosunkiem, wyra%onym w procentach powierzchni zabudo-
wy do powierzchni dzia$ki budowlanej= do powierzchni zabudowy nie wlicza si": 

- powierzchni obiektów budowlanych ani ich cz"#ci nie wystaj!cych ponad powierzchni" terenu 
istniej!cego,

- powierzchni elementów drugorz"dnych, np. schodów zewn"trznych, ramp zewn"trznych, dasz-
ków, markiz, wyst"pów dachowych, o#wietlenia zewn"trznego=

4< stawka procentowa - podstawa do naliczenia jednorazowej op$aty wnoszonej na rzecz gminy, okre-
#lona w stosunku procentowym do wzrostu warto#ci nieruchomo#ci w zwi!zku z uchwaleniem planu, 
na zasadach okre#lonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym=

5< wymagania parkingowe � to wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, któr! nale%y zapewni& 
na terenie dzia$ki budowlanej stanowi!cej przedmiot inwestycji lub w pobli%u - na terenie, do którego 
inwestor ma tytu$ prawny= nie s! miejscami parkingowymi miejsca parkingowe w pasach drogowych 
ulic.

ROZDZIA$"III
Ustalenia"szczegó(owe"dla"poszczególnych"terenów

§"9."Ustalenia dla terenu 1.MU.
1. Oznaczenie terenu: 1. MU.
2. Powierzchnia: 8,73 ha.
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowo-us$ugowej, mieszkaniowej i us$ugowej.
Mieszkalnictwo o charakterze willowym i apartamentowym z dopuszczeniem lokalizacji wi"cej ni% 

2 mieszka' w budynku, us$ugi w tym rehabilitacji, turystyki, wypoczynku i rekreacji.
Dopuszcza si" przeznaczenie cz"#ci terenów dla ogólnodost"pnej zieleni urz!dzonej oraz dla dróg 

osiedlowych.
4. Warunki kszta$towania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1< Warunki urbanistyczne:
a< zasady scalania i podzia$u nieruchomo#ci:

- wielko#& dzia$ki � nie mniejsza ni% 1000 m2,
- szeroko#& frontu dzia$ki � nie mniej ni% 20 m,
- k!t po$o%enia granic dzia$ki w stosunku do pasa drogowego � prostopadle do istniej!cego podzia-

$u z dopuszczeniem odchylenia o 10o,
b< powierzchnia zabudowy � do 20> w tym do 5> dla zabudowy o podwy%szonej wysoko#ci,
c< powierzchnia biologicznie czynna � nie mniej ni% 50>,
d< linie zabudowy nieprzekraczalne � zgodnie z rysunkiem planu,
e< forma zabudowy � wolno stoj!ca,
f< ma$a architektura:

- #mietniki - wbudowane lub wolno stoj!ce, zadaszone o wielko#ci dostosowanej do wymogów 
segregacji odpadów,

- dopuszcza si" o#wietlenie wed$ug indywidualnych uwarunkowa', nawi!zuj!ce do formy i stylu 
zabudowy,

- dopuszcza si" ogrodzenia a%urowe o wysoko#ci do 1,5 m z wykluczeniem betonowych,
g< inne:

- rejony lokalizacji stacji transformatorowych zgodnie z rysunkiem planu= dla monta%u stacji nale-
%y wydzieli& dzia$k" o powierzchni nie mniejszej ni% 35 m2= zapewni& do dzia$ki drog" dojazdow! 
szeroko#ci 3 m wraz z pasem technicznym do uk$adania kabli SN 20kV i kabli nn 0,4kV szeroko#ci 
2 m na podej#ciu do dzia$ki z lokalizacj! stacji,
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- wyznacza si" pas zieleni izolacyjnej do zagospodarowania wielowarstwowymi formami ro#lin-
no#ci - zgodnie z rysunkiem planu,

- wyznacza si" orientacyjny przebieg wewn"trznego ci!gu pieszego � zgodnie z rysunkiem planu=
- dopuszcza si" dojazd wzd$u% ci!gu pieszego w celu kontynuowania dzia$alno#ci statutowej w$a-

#ciwego terytorialnie urz"du morskiego=
2< Zasady kszta$towania zabudowy:

a< wysoko#& zabudowy do kalenicy � do 12 m z dopuszczeniem podwy%szenia wysoko#ci do 19 m 
na terenie dzia$ek 1/305, 1/306, 1/307, 1/316, 1/317, 1/318, 1/319, 1/320,

b< geometria dachu:
- k!t nachylenia � do 45o,
- kszta$t dachu � po$aciowy symetryczny lub p$aski=

3< Zagro%enia i ograniczenia - obszar zagro%ony osuwaniem si" mas ziemnych - wyznaczony na rysunku 
planu= zakaz prowadzenia prac technicznych powoduj!cych osuwanie si" klifu.

4< Zasady kszta$towania przestrzeni publicznych - zakazuje si" lokalizowania wolnostoj!cych no#ników 
reklamowych, wolnostoj!cych wie% i masztów telefonii komórkowej.
5. Zasady ochrony #rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1< Forma ochrony przyrody: planowany i obowi!zuj!cy obszar Natura 2000: specjalny obszar ochro-
ny siedlisk �Uj#cie Odry i Zalew Szczeci'ski� ;PLH 320018< oraz obszar specjalnej ochrony ptaków 
�Zalew Kamie'ski i Dziwna ;wg �Shadow List� 2004<=

2< Przedmiot ochrony: siedliska oraz gatunki ro#lin i zwierz!t, dla których ochrony zosta$y utworzone ww. 
obszary Natura 2000=

3< Zasady ochrony: stosownie do przepisów uzyskanie decyzji o #rodowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacj" przedsi"wzi"& mog!cych znacz!co oddzia$ywa& na #rodowisko lub na obszary 
Natura 2000 w rozumieniu ustawy Prawo ochrony #rodowiska w tym zakresie.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó$czesnej:

1< forma ochrony: strefa W II cz"#ciowej ochrony konserwatorskiej wg ewidencji prowadzonej przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków=

2< przedmiot ochrony: stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane pod numerem 3 ;AZP: 19-07/3< 
wyznaczone na rysunku planu=

3< zasady ochrony: dopuszcza si" inwestowanie pod nast"puj!cymi warunkami: 
a< zachowanie stanowiska archeologicznego,
b< uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczyna' in%ynierskich, budowlanych i innych podejmowa-

nych w obr"bie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków= obowi!zuje ka%dorazowo wyst"powanie o szczegó$owe wytyczne konser-
watorskie i opinie przed podj"ciem decyzji o jakiejkolwiek dzia$alno#ci,

c< w przypadku podj"cia decyzji o realizacji inwestycji obowi!zuje przeprowadzenie bada' ratunko-
wych na koszt inwestora, wyprzedzaj!cy proces przygotowania inwestycji= badania archeologicz-
ne maj! charakter sezonowy, w okresie od maja do ko'ca wrze#nia,

d< rozpocz"cie prac ziemnych zwi!zanych z realizacj! inwestycji uzale%nia si" od uzyskania stosow-
nego pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7.Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj!cych ochronie na podstawie odr"b-
nych przepisów:
1< teren obj"ty opracowaniem planu znajduje si" w obszarze pasa nadbrze%nego brzegu morskiego - 

w pasie ochronnym, na którym zagospodarowanie terenu mo%e wywrze& wp$yw na stan pasa tech-
nicznego= obowi!zuj! na nim zakazy okre#lone w ustawie Prawo Wodne= wszystkie zmiany sposobu 
u%ytkowania i zagospodarowania terenu po$o%onego w obr"bie pasa nadbrze%nego brzegu morskie-
go nale%y uzgodni& z w$a#ciwym terytorialnie organem administracji morskiej=

2< teren obj"ty opracowaniem planu znajduje si" w obszarze strefy C ochrony uzdrowiskowej � zakazuje 
si" prowadzenia dzia$alno#ci maj!cej negatywny wp$yw na leczenie, w$a#ciwo#ci klimatu i walory 
) zjogra) i uzdrowiska.
8. Zasady kszta$towania systemów komunikacji:

1< dost"pno#& drogowa � od dzia$ki Nr 1/297= dopuszcza si" inne dojazdy do poszczególnych nierucho-
mo#ci je%eli nie ograniczaj! one mo%liwo#ci zgodnego z planem korzystania z nieruchomo#ci s!sied-
nich=

2< wymagania parkingowe � wed$ug § 5 niniejszej uchwa$y.
9. Zasady kszta$towania infrastruktury:

1< zaopatrzenie w wod" � z gminnej sieci wodoci!gowej=
2< odprowadzenie #cieków komunalnych � do gminnej oczyszczalni #cieków=
3< odprowadzenie wód opadowych � z nawierzchni utwardzonych ;dróg wewn"trznych, parkingów i pod-
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jazdów< do gruntu poprzez studzienki ch$onne z geow$óknin!= z pozosta$ych terenów powierzchniowo 
na teren w$asnej dzia$ki=

4< elektryczno#& � z sieci elektroenergetycznej=
5< zaopatrzenie w ciep$o � z indywidualnych proekologicznych *róde$ ciep$a, w których dopuszcza si" 

dogrzewanie poprzez kominki opalane drewnem oraz poprzez systemy grzewcze wykorzystuj!ce 
wody termalne=

6< usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

§"10. Ustalenia dla terenu 2.ZE.
1. Oznaczenie terenu: 2.ZE.
2. Powierzchnia: 0,58 ha.
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni o wiod!cej funkcji ekologicznej - ró%nogatunkowe zadrzewienia 

i zakrzaczenia naklifowe.
4. Warunki kszta$towania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1< Warunki urbanistyczne:
a< zasady scalania i podzia$u nieruchomo#ci:

- wielko#& dzia$ki � jak w stanie istniej!cym,
- szeroko#& frontu dzia$ki � jak w stanie istniej!cym,
- granice dzia$ek w stosunku do pasa drogowego � dowolny,

b< powierzchnia zabudowy � dopuszcza si" powierzchni" zabudowy wynikaj!c! z ewentualnej loka-
lizacji obiektów ustalonych w 4.1< g<,

c< powierzchnia biologicznie czynna � nie ustala si",
d< linie zabudowy nieprzekraczalne � nie dotyczy,
e< forma zabudowy � nie dotyczy,
f< ma$a architektura � zakazuje si" lokalizowania,
g< inne: zakazuje si" lokalizowania obiektów budowlanych z wyj!tkiem hydrotechnicznych budowli 

ochronnych i urz!dze' infrastruktury technicznej=
2< Zasady kszta$towania zabudowy - nie dotyczy.
3< Zagro%enia i ograniczenia:

a< na ca$ym terenie ustanawia si" s$u%ebno#& przejazdu i dost"pu w celu kontynuowania dzia$alno-
#ci statutowej w$a#ciwego terytorialnie urz"du morskiego,

b< obszar rzeczywistego zagro%enia powodziowego: podnó%e klifu i den uj#ciowych fragmentów 
dolin erozyjnych � wyznaczony na rysunku planu,

c< obszar zagro%ony osuwaniem si" mas ziemnych ;klif nadzalewowy< - wyznaczony na rysunku 
planu,

4< Zasady kszta$towania przestrzeni publicznych - zakazuje si" lokalizowania wolnostoj!cych no#ników 
reklamowych, wolnostoj!cych wie% i masztów telefonii komórkowej.
5. Zasady ochrony #rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1< Forma ochrony przyrody: planowany i obowi!zuj!cy obszar Natura 2000: specjalny obszar ochro-
ny siedlisk �Uj#cie Odry i Zalew Szczeci'ski� ;PLH 320018< oraz obszar specjalnej ochrony ptaków 
�Zalew Kamie'ski i Dziwna� ;wg �Shadow List� 2004<=

2< Przedmiot ochrony: siedliska oraz gatunki ro#lin i zwierz!t, dla których ochrony zosta$y utworzone ww. 
obszary Natura 2000=

3< Zasady ochrony: stosownie do przepisów uzyskanie decyzji o #rodowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacj" przedsi"wzi"& mog!cych znacz!co oddzia$ywa& na #rodowisko lub na obszary 
Natura 2000 w rozumieniu ustawy Prawo ochrony #rodowiska w tym zakresie.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó$czesnej � brak przed-

miotu ochrony.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj!cych ochronie na podstawie odr"b-

nych przepisów:
1< teren obj"ty opracowaniem planu znajduje si" w obszarze pasa nadbrze%nego brzegu morskiego � 

w pasie technicznym, którego granice przedstawiono na rysunku planu= obowi!zuj! na nim zaka-
zy okre#lone w ustawie Prawo Wodne= wszystkie zmiany sposobu u%ytkowania i zagospodarowania 
terenu po$o%onego w obr"bie pasa nadbrze%nego brzegu morskiego nale%y uzgodni& z w$a#ciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej=

2< teren obj"ty opracowaniem planu znajduje si" w obszarze strefy C ochrony uzdrowiskowej � zakazuje 
si" prowadzenia dzia$alno#ci maj!cej negatywny wp$yw na leczenie, w$a#ciwo#ci klimatu i walory 
) zjogra) i uzdrowiska.
8. Zasady kszta$towania systemów komunikacji:
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1< dost"pno#& drogowa � od drogi powiatowej znajduj!cej si" poza obszarem opracowania planu=
2< wymagania parkingowe � zakazuje si" lokalizacji parkingów.

9. Zasady kszta$towania infrastruktury:
1< Zaopatrzenie w wod" � nie dotyczy=
2< Odprowadzenie #cieków komunalnych � nie dotyczy=
3< Odprowadzenie wód opadowych � powierzchniowo=
4< Elektryczno#& � z sieci elektroenergetycznej=
5< Zaopatrzenie w ciep$o � nie dotyczy=
6< Usuwanie odpadów � nie dotyczy.

Rozdzia("IV
Ustalenia"ko)cowe

§"11. Ustala si" stawk" procentow! s$u%!c! naliczaniu op$aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko#ci:
1< 24> dla nieruchomo#ci gruntowych w terenie oznaczonym w planie symbolem 1.MU=
2< 0> dla terenu 2.ZE.

§"12. 1.Terenem publicznym w obszarze obj"tym planem jest teren zieleni o wiod!cej funkcji ekolo-
gicznej. 

2. Zmienia si" dotychczasowe rolnicze u%ytkowanie terenów obj"tych niniejsz! uchwa$! i dopuszcza 
si" wy$!czenie gruntów rolnych w obr"bie obszaru obj"tego planem w oparciu decyzj" Marsza$ka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 03.01.2007 r. (!cznie na cele nierolnicze przeznacza si" powierzch-
ni" 1,9692 ha u%ytków rolnych klasy bonitacyjnej RIVb, pochodzenia mineralnego.

§"13. Wykonanie uchwa$y powierza si" Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§"14."Uchwa$a wchodzi w %ycie po up$ywie 30 dni od dnia og$oszenia jej w Dzienniku Urz"dowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZ#CY"RADY

Henryk"Mas(owski
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Za$!czniki do Uchwa$y Nr XXXIV/249/08
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 19 grudnia 2008 r.

Za(%cznik"nr"1
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Za(%cznik"Nr"2

Rozstrzygni&cie"o"sposobie"rozpatrzenia"uwag"wniesionych"do"projektu"planu"

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej cz"#ci obr"bu 
Buniewice gmina Kamie' Pomorski podczas pierwszego wy$o%enia do publicznego wgl!du w ustawo-
wym  terminie wp$yn"$a 1 uwaga z$o%ona w dniu 3 stycznia 2008 r.

Uwaga do planu zosta$a z$o%ona przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, ul. Monte 
Cassino 7/27, 70-465 Szczecin. 

Tre#& uwagi:
1< brak zapisów, %e obszar opracowania le%y w istniej!cym obszarze Natura 2000 � Zalew Kamie'ski i 

Dziwna=
2< projektowana wielko#& dzia$ek i wynikaj!ca z niej g"sto#& zabudowy b"d! mia$y wp$yw na ca$y obszar 

Wyspy Chrz!szczewskiej i przyleg$e wody= niedopuszczalna jest lokalizacja zabudowy w cennych 
krajobrazowo miejscach bez koncepcji zagospodarowania przestrzennego dotycz!cej ca$o#ci gminy=

3< w dokumentacji brak odniesienia do waloryzacji przyrodniczej gminy sporz!dzonej prze Biuro Konser-
wacji Przyrody w Szczecinie=

4< zbyt ma$! wag" przywi!zano do obecno#ci infrastruktury zwi!zanej z wydobyciem ropy oraz do 
zak$adu karnego.

Uwagi nie uwzgl"dniono.

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej cz"#ci obr"-
bu Buniewice gmina Kamie' Pomorski podczas drugiego wy$o%enia wp$yn"$a 1 uwaga z$o%ona w dniu 
2 pa*dziernika 2008 r. Projekt planu zosta$ wy$o%ony do publicznego wgl!du w Urz"dzie Miejskim 
w Kamieniu Pomorskim w dniach od 29 sierpnia 2008 r. do 30 wrze#nia 2008 r. Termin sk$adania uwag 
min!$ 15 pa*dziernika 2008 r. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ze Szczecina, nie z$o%y$o 
wniosku do planu. Natomiast w pi#mie z dnia 3 stycznia 2008 r z$o%y$o uwag" do planu po pierwszym 
wy$o%eniu do publicznego wgl!du. Uwaga ta nie zosta$a uwzgl"dniona w projekcie planu.

Tre#& uwagi po drugim wy$o%eniu do publicznego wgl!du, w pi#mie z dnia 2 pa*dziernika 2008 r. ZTP 
ze Szczecina:
1< uwagi do prognozy oddzia$ywania na #rodowisko dotycz!ce po$o%enia w obszarze Natura 2000 � 

Zalew Kamie'ski i Dziwna
2< zbagatelizowanie obecno#ci infrastruktury zwi!zanej z wydobyciem ropy oraz zak$adu karnego
3< ustalenie lokalizacji zabudowy w planie powi"kszy ba$agan przestrzenny na Wyspie Chrz!szczewskiej, 

nale%a$oby ja ograniczy& jedynie do s!siedztwa wsi i do terenów wzd$u% dróg z Chrz!szczewa do 
Buniewic

Uwagi nie uwzgl"dniono.

Uzasadnienie nie uwzgl"dnienia uwag jest nast"puj!ce: 

Tre#ci uwag z$o%onych po pierwszym i drugim wy$o%eniu projektu do publicznego wgl!du  zawieraj! 
podobne kwestie.

Zawarte w �Prognozie oddzia$ywania na #rodowisko ...� ;pa*dziernik 2006< informacje nt. fauny obsza-
ru planu odpowiadaj! stanowi wiedzy na jej temat, dost"pnej w okresie wykonywania �Prognozy...� w 
materia$ach archiwalnych i w publikacjach monogra) cznych:

a< w �Eko) zjogra) i gminy Kamie' Pomorski� ;Ziarnek K., Zyska W., Zyska W. 2005< wskazano strefy 
maj!ce istotne znaczenie dla herpetopfauny, awifauny l"gowej, awifauny przelotnej i zimuj!cej, 
teriofauny � obszar planu po$o%ony jest poza ich zasi"giem,

b< obszar planu po$o%ony jest w obr"bie planowanego w okresie wykonywania �Prognozy...� 
;pa*dziernik 2006<, ustanowionego we wrze#niu 2007 r., obszaru Natura 2000 specjalnej ochrony 
ptaków �Zalew Kami'ski i Dziwna�.1 W�Prognozie....� wymieniono, powo$uj!c si" na prac" Sid$y, 
B$aszkowskiej i Chylareckiego � red. 2004<2, gatunki ptaków z Za$!cznika I Dyrektywy Ptasiej UE, 
jako gatunki tzw. szczególnej troski.

1 Rozporz!dzenie Ministra +rodowiska z dnia 5 wrze#nia 2007 r. zmieniaj!ce rozporz!dzenie w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ;Dz. U. 2007, Nr 179, poz. 1275<.
2 Sid$o O, B$aszkowska B., Chylarecki P. red. 2004, Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce, OTOP, 
Warszawa.
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Poniewa% obszar planu w dominuj!cej cz"#ci zajmuj! ugory, o bardzo ubogiej strukturze ekologicznej, 
nie stanowi on, z wyj!tkiem strefy brzegowej Zalewu, terenu l"gów i atrakcyjnego %erowiska dla gatun-
ków ptaków, dla ochrony których utworzono ww. obszar Natura 2000. Nie mo%na natomiast wykluczy& 
okresowego ich wyst"powania na obszarze planu. 

Na etapie funkcjonowania ustale' planu ;po zako'czeniu inwestycji< podstawowe oddzia$ywanie 
na #rodowisko spowoduje penetracja rekreacyjna, która b"dzie si" koncentrowa& w stre) e przybrze%nej 
Zalewu. Szczególne znaczenie mo%e mie& wp$yw penetracji rekreacyjnej na warunki bytowania zwierz!t, 
zw$aszcza ptaków ;s. 34 �Prognozy...�<. W zwi!zku z tym zainwestowanie dopuszczone w �Planie...�, w 
zale%no#ci od swego docelowego charakteru, mo%e nale%e& do kategorii mog!cych znacz!co oddzia$ywa& 
na obszar Natura 2000 i b"dzie wówczas wymaga& uzyskania decyzji o #rodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacj" przedsi"wzi"cia, do której wydania mo%e by& wymagane sporz!dzenie raportu o 
oddzia$ywaniu na #rodowisko ;s. 42 �Prognozy...�<. W postanowieniu o obowi!zku sporz!dzenia raportu 
w$a#ciwy organ administracji mo%e na$o%y& na inwestora obowi!zek wykonania monitoringu fauny, jako 
podstawy do wykonania raportu.

Ocena oddzia$ywania na #rodowisko planowanego zainwestowania w ca$ym rejonie Zalewu Kamie'-
skiego i Dziwny, w gminach Kamie' Pomorski, Dziwnów i Wolin, nie mo%e by& przedmiotem prognozy 
oddzia$ywania na #rodowisko do przedmiotowego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go fragmentu gminy Kamie' Pomorski Zagadnienie to powinno by& uwzgl"dnione w prawnie wymaganej 
prognozie oddzia$ywania na #rodowisko regionalnego �Planu zagospodarowania przestrzennego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego�.

�Na obszarze opracowania planu obowi!zuj! nast"puj!ce zasady ochrony #rodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego:
1< Obszar opracowania planu znajduje si" w granicach planowanych obszarów Natura 2000 � specjalny 

obszar siedlisk �Uj#cie Odry i Zalew Szczeci'ski� ;PLH 320018< oraz obszar specjalnej ochrony ptaków 
�Zalew Kamie'ski i Dziwna�, na którym obowi!zuj! nast"puj!ce zasady:

a< zabrania si" podejmowania dzia$a' mog!cych w znacz!cy sposób pogorszy& stan siedlisk przy-
rodniczych oraz siedlisk gatunków ro#lin i zwierz!t, a tak%e w znacz!cy sposób wp$yn!& negatyw-
nie na gatunki, dla których ochrony zosta$ wyznaczony obszar Natura 2000=

b< przy realizacji ustale' miejscowego planu mo%e by& wymagane uzyskanie decyzji o #rodowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizacj"  przedsi"wzi"cia w rozumieniu ustawy Prawo ochro-
ny #rodowiska w tym zakresie.�

 Ponadto na potrzeby planu zosta$y opracowane nast"puj!ce materia$y planistyczne:
- Opracowanie eko) zjogra) czne podstawowe - luty 2006 r. BPiWP  �PROEKO�, Gda'sk 
- Prognoza wp$ywu ustale' planu na #rodowisko - pa*dziernik 2006 r. BPiWP  �PROEKO�, 

Gda'sk.

Ustalenia planu w zakresie ogranicze' wynikaj!cych z obecno#ci infrastruktury zwi!zanej z wydo-
byciem ropy naftowej s! wystarczaj!ce. W ustaleniach ogólnych § 4 ust 1. projektu uchwa$y zosta$y one 
zidenty) kowane na obszarze planu i opisane nast"puj!co: �cz"#& obszaru opracowania planu znajduje 
si" w granicach obszaru i terenu górniczego z$o%a ropy naftowej �Kamie' Pomorski��. Na obszarze planu 
nie wyst"puj! odwierty. Wyst"puj! one na obszarze s!siednim. W zale%no#ci od lokalizacji odwiertów na 
obszarze s!siedniego planu, ustala si" strefy ochronne wokó$ czynnych odwiertów ropy naftowej i ropo-
ci!gów ;w my#l Rozporz!dzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecze'stwa i higieny pracy, prowa-
dzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo%arowego w zak$adach górniczych wydoby-
waj!cych kopaliny otworami wiertniczymi<.

Nie zrozumia$a natomiast jest cz"#& uwagi dotycz!ca zak$adu karnego. W jaki sposób zak$ad karny 
mo%e stanowi& zagro%enie dla #rodowiska[ Nie przedstawiono szczegó$ów dotycz!cych tej kwestii.

Polityka przestrzenna gminy zosta$a wyra%ona w �Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy�. Projekt miejscowego planu jest zgodny z kierunkiem rozwoju przestrzen-
nego na obszarze Wyspy Chrz!szczewskiej.

Za(%cznik"nr"3

Rozstrzygni&cie"o"sposobie"realizacji"zapisanych"w"miejscowym"planie"inwestycji"z"zakresu"infrastruk?
tury"technicznej,"które"nale*%"do"zada)"w(asnych"gminy"oraz"o"zasadach"ich"@"nansowania.

Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej cz"#ci 
obr"bu Buniewice gmina Kamie' Pomorski nie przewiduje si" inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale%! do zada' w$asnych gminy.

Budowa i modernizacja ulic wewn"trznych oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej 
jest ) nansowana ze #rodków zewn"trznych.


