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UCHWAIA NR VII/61/11 

 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w s”rawie okre`lenia górnych stawek o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci 
za usJugi w zakresie odbierania od”adów komunalnych oraz o”równiania zbiorników 

bezod”Jywowych i trans”ortu nieczysto`ci ciekJych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ1/, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze`nia 1996 r. 

o utrzymaniu czysto`ci i ”orządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z ”óunŁ zmŁ2/, Rada 

Miejska w Trzebiatowie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Ustala się górne stawki o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w zakresie: 

1) odbierania od”adów komunalnych - 75,00 zJłm³; 
2) o”równiania zbiorników bezod”Jywowych i trans”ortu nieczysto`ci ciekJych - 25,00 zJłm³. 

§ 2. Śo ”owywszych o”Jat nalewy doliczyć ”odatek od towarów i usJug VAT wg obowiązujących ”rze”isówŁ 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi TrzebiatowaŁ 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

Artur Cirocki 

                                             
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 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 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, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675. 
2 źmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495, z 2006 r. Nr 144 

poz. 1042, z 2008 r. Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. 

Nr 47 poz. 278, z 2011 r. Nr 5 poz. 13. 
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UCHWAIA NR VII/62/11 

 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna w obrębie 
geodezyjnym 2 dla obszaru ”omiędzy ulicami Sosnową, Krótką, Zieloną i PlawowąŁ 

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 zmianami 1), 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) Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co nastę”uje: 
 

  

                                             
1 źmiany 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 2011 r. Nr 32, poz. 159. 
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ŚZIAI I 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIII/404/10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 lutego 2010 r. 

o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna 

w obrębie geodezyjnym 2 dla obszaru ”omiędzy ulicami Sosnową, Krótką, źieloną i Plawową, a takwe ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Trzebiatów, uchwalonego uchwaJą Nr L/504/02 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 wrze`nia 
2002 r., uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna w obrębie 
geodezyjnym 2 (zwŁ Mrzewyno za Regą), ”rzyjętej uchwaJą Nr XII/114/07 Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 25 ”audziernika 2007 r. 

2Ł źmiana ”lanu obejmuje obszar ”omiędzy ulicami Sosnową, Krótką, źieloną i Plawową w Mrzewynie 

o Jącznej ”owierzchni 0,6566 ha. 

3Ł Granice zmiany ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysunku zmiany ”lanu, stanowiącym zaJącznik nr 1 

do niniejszej uchwaJyŁ 

4. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przebiegu linii zabudowy, zmiana dopuszczalnej intensyw-

no`ci zabudowy oraz umowliwienie ”odziaJu dziaJek ”oJowonych ”rzy ulicy SosnowejŁ 

5Ł Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny w skali 1:1000, zwany dalej ｭrysunkiem zmiany planuｬ, stanowiący zaJącznik nr 1 

do niniejszej uchwaJy; 
2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Trzebiatów dla 

terenu objętego zmianą ”lanu, stanowiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Trzebiatowie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany pla-

nu, stanowiące zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Trzebiatowie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasad ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach ”ublicznych, stanowiące zaJącznik nr 4 do niniejszej 

uchwaJyŁ 

§ 2. 1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne i symbole literowe, przedstawione na rysunku zmiany pla-

nu, są obowiązującymi ustaleniami zmiany ”lanu: 

1) granica obszaru objętego zmianą ”lanu; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

3) przeznaczenie terenu; 

4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) obiekty o walorach zabytkowych; 

6) ”ro”onowane ”odziaJy dziaJek; 
7) ukJad kalenic 

2Ł Śla ”oszczególnych terenów obowiązują od”owiednie ustalenia ŚziaJu I - prze”isów wstę”nych 
ŚziaJu II - ”rze”isów ogólnych, ŚziaJu III - ”rze”isów szczegóJowych i ŚziaJu IV ”rze”isów ”rzej`ciowych 

i koLcowychŁ 

§ 3. Ilekroć w dalszych ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

1) froncie budynku - nalewy ”rzez to rozumieć elewację budynku, usytuowaną wzdJuw drogi, z której 
nastę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 

2) istniejących elementach lub stanie zagos”odarowania ”rzestrzennego - nalewy ”rzez to rozumieć stan 
istniejący w dniu wej`cia w wycie zmiany ”lanu; 

3) kalenicy dachu - nalewy ”rzez to rozumieć najwywszą, najdJuwszą ”oziomą krawędu zaJamania ”oJaci 
dachu ”ochyJego; 

4) liczbie kondygnacji - nalewy ”rzez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem ”iwnic, sute-

ren, antresoli oraz ”oddaszy nieuwytkowych; 
5) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której musi być umieszczona `ciana 

frontowa ”rojektowanego budynku lub co najmniej 80% jej dJugo`ci, bez ”rawa jej ”rzekraczania 

w kierunku linii rozgraniczającej ulicy, ”rzy czym do”uszcza się wysunięcie przed linie zabudowy ta-

kich elementów jak gzymsy, oka”y na odlegJo`ć nie większą niw 0,5 m; 
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6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza którą nie mowna wykraczać 

z zabudową, ”rzy czym do”uszcza się wysunięcie ”rzed nie”rzekraczalne linie zabudowy takich ele-

mentów jak: 
- gzymsy, oka”y na odlegJo`ć nie większą niw 0,5 m, 

- schody zewnętrzne na odlegJo`ć nie większą niw 1,5 m, 

- obudowane ganki, werandy na odlegJo`ć nie większą niw 2,0 m; 

7) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć inne obowiązujące ”rze”isy ”rawa; 
8) przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć dominujące, gJówne ”rzeznaczenie terenu oraz do-

”uszczalne funkcje uzu”eJniające; 
9) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć teren elementarny o okre`lonym rodzaju przeznaczenia lub o okre-

`lonym s”osobie zagos”odarowania, wyznaczony na rysunku zmiany ”lanu liniami rozgraniczającymi; 
10) uchwale - nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą uchwaJę Rady Miejskiej w Trzebiatowie; 

11) wysokich walorach architektonicznych - nalewy ”rzez to rozumieć zestaw cech budynków i budowli, 

które charakteryzują się wJa`ciwymi ”ro”orcjami, trwaJymi i dobrymi jako`ciowo materiaJami budow-

lanymi i wykoLczeniowymi, oraz nawiązują, bądu nie ”ozostają w dysharmonii z sąsiednimi obiektami; 

12) wysoko`ci budynku - nalewy ”rzez to rozumieć odlegJo`ć od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym 
wej`ciu do budynku do kalenicy; 

13) zmianie planu - nalewy ”rzez to rozumieć zmianę ”lanu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwaJyŁ 
ŚZIAI II 

Przepisy ogólne 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenu 

§ 4. Ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem MN, opisany w § 12, 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, ogólne warunki zagos”odarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu 

§ 5. 1Ł Ustala się nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy, oznaczonymi na rysunku zmiany planu. 

2Ł Ustala się nakaz dostosowania ”rojektowanych elementów zagos”odarowania - skalą, jako`cią i cha-

rakterem - do ”eJnionego ”rzeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczeniaŁ 

3Ł Ustala się nakaz realizacji obiektów o wysokich walorach architektonicznychŁ Śotyczy to takwe 
obiektów maJej architekturyŁ 

4Ł S”osób zagos”odarowania nieruchomo`ci nie mowe ograniczać zgodnego z prawem dysponowania 

sąsiednimi ”osesjamiŁ 

5. W miejscu wykonywania dziaJalno`ci usJugowej do”uszcza się stosowanie reklam dotyczących da-

nej usJugi w ”ostaci szyldów, neonów, tablic informacyjnych o wielko`ci nie”rzekraczającej 1 m². 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 6. 1Ł Obszar objęty zmianą ”lanu ”oJowony w obrębie granic S”ecjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 
Natura 2000 PLH320017 ｭTrzebiatowsko-KoJobrzeski Pas Nadmorskiｬ na którym wystę”ują ograniczenia 

w uwytkowaniu zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

2Ł Ustala się obowiązek zagos”odarowania mas ziemnych ”owstaJych w wyniku prac budowlanych 

w granicach danej dziaJki w s”osób nie”owodujący zmian uksztaJtowania terenu lub na innych obszarach 
wskazanych do tego celu 

3Ł Ustala się nakaz zao”atrzenia obiektów budowlanych w urządzenia za”obiegające zanieczyszcze-

niom `rodowiska przyrodniczego. 

4Ł Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko ”rzyrodnicze, 
w tym na zdrowie ludzi. 
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5Ł Ustala się obowiązek stosowania rozwiązaL niezbędnych do za”obiegania ”owstawaniu zanie-

czyszczeL, a takwe rozwiązaL za”ewniających ochronę ”rzed zanieczyszczeniami istniejącymiŁ W szcze-

gólno`ci dotyczy to rozwiązaL za”ewniających ochronę ”owietrzaŁ 

6Ł WJadający terenem, na którym ”owstanie zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne ”rze-

ksztaJcenie naturalnego uksztaJtowania terenu, jest zobowiązany do ”rze”rowadzenia jego rekultywacjiŁ 

7Ł Jakiekolwiek emisje czynników szkodliwych i uciąwliwych nie mogą wykraczać ”oza granice danej 
nieruchomo`ciŁ 

8Ł Przy ”rowadzeniu ”rac budowlanych do”uszcza się wykorzystywanie i ”rzeksztaJcanie elementów 
”rzyrodniczych wyJącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycjiŁ 
Jeweli ochrona istniejących elementów ”rzyrodniczych nie jest mowliwa, nalewy ”odejmować dziaJania 
mające na celu na”rawienie wyrządzonych szkód, w szczególno`ci ”rzez kom”ensację ”rzyrodnicząŁ 

9Ł Kawdej ”lanowanej inwestycji wraz ze związanymi z nią urządzeniami budowlanymi oraz wszelkim 
urządzeniom technicznym i komunikacyjnym nalewy nadać cechy estetycznego wygląduŁ 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 

§ 7. Na terenie objętym ”lanem ustala się nastę”ujące obszary i obiekty objęte szczególnymi zasada-

mi ochrony ze względu na warto`ci kulturowe: 

1) strefa ｭBｬ ochrony konserwatorskiej - strefa ”o`redniej ochrony ukJadu ”rzestrzennego 

2) obiekty o warto`ciach zabytkowych: ul. Plawowa 7a, 7b, 8a, 8b, ul. Sosnowa 9a, 9b, ul. Krótka 5a, 
5b, 6a, 6b. 

§ 8. 1Ł Strefą ｭBｬ ”o`redniej ochrony ukJadu ”rzestrzennego obejmuje się fragment historycznego ze-

s”oJu urbanistycznego osiedla mieszkaniowego, oznaczony na rysunku zmiany ”lanu symbolami MN1 

i MN2. 

2. Ochronie podlega: 

a) linie zabudowy jej zasadnicze roz”lanowanie, usytuowanie budynków mieszkalnych; 
b) formy architektoniczne zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, w tym gabaryty wysoko`ciowe, 

formy dachów, tradycyjnie stosowany materiaJ budowlany; 
c) maJa architektura: ogrodzenia, latarnie i in.; 

3. Wymogiem ochrony w strefie ｭBｬ jest: 

a) zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja zasadniczych włw elementów zagos”odarowania osie-

dla z mowliwo`cią w”rowadzenia nowych obiektów nie naruszających ”odstawowej struktury 
kompozycji urbanistycznej; 

b) usunięcie lub ”rzebudowa obiektów kolidujących z historycznym ukJadem i lokalną architekturą; 
c) dostosowanie nowych obiektów do historycznej kom”ozycji ”rzestrzennej i architektury dominu-

jącej w miejscowo`ci; w ”rzy”adku budowy nowych obiektów w obrębie strefy nalewy nawiązy-

wać do form i gabarytów zabudowy tradycyjnie wystę”ującej w osiedlu; 

d) uzgadnianie ze sJuwbami ochrony zabytków, wszelkich dziaJaL inwynieryjno-budowlanych (za wy-

jątkiem wewnętrznych robót budowlanych w budynkach nie”odlegających ochronie)Ł 

§ 9. Wymogiem ochrony w obiektach o warto`ciach zabytkowych, wskazanych w § 7 pkt 2 ozna-

czonych na rysunku zmiany planu jest: 

1) utrzymanie kompozycji architektonicznej i formy obiektu - gabarytu i wysoko`ci, formy dachu i rodza-

ju pokrycia, kolorystyki i wystrój elewacji, formy stolarki okiennej i drzwiowej; 

2) opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w ”rzy”adku konieczno`ci jego rozbiórkiŁ 
RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 

§ 10. 1Ł Na terenie objętym zmianą ”lanu brak jest ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

2. Ogrodzeniom realizowanym od strony dróg ”ublicznych nalewy nadać cechy estetycznego wygląduŁ 
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RozdziaJ 6 

Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie ustalonych 
na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 

§ 11. 1Ł Teren objęty zmianą ”lanu obecnie ”oJowony jest w obszarze ”asa ochronnego brzegu wód 
morskich stanowiącym obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, na którym obowiązują ”rze”isy od-

rębne, jednak obszar ten nie jest ustaleniem ”lanu, a jego granice mogą ulec zmianie na ”odstawie ”rze”i-

sów odrębnychŁ 

2Ł Teren objęty zmianą ”lanu ”oJowony jest w obrębie obszaru Natura 2000 o”isanego w § 6 ust. 1. 

ŚZIAI III 

Prze”isy szczegóJowe 

RozdziaJ 7 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, a takwe zasady 

i warunki podziaJu nieruchomo`ciŁ 

§ 12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem MN1, o powierzchni 

0,1575 ha, oraz symbolem MN2, o powierzchni 0,4991 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca i bliuniacza wraz z towarzyszącą zabudową gos”odarczą 

i garawową 

b) zabudowa istniejąca o warto`ciach zabytkowych do zachowania historycznej formy architekto-

nicznej i detalu, 

c) dopuszcza się rozbudowę istniejących domów w formie ganków wej`ciowych i werand oraz loka-

lizację zabudowy gos”odarczej ”od warunkiem s”eJnienia ”oniwszych wymogów, 
d) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJki, 
e) maksymalny do”uszczalny wskaunik intensywno`ci zabudowy 0,75, 
f) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna od 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) do”uszczalna maksymalna wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji, nie więcej niw 9,5 m, 

h) dla nowo”rojektowanych budynków do”uszcza się realizację ”od”iwniczenia, 

i) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie ”ochylenia ”oJaci dachowych od 50° do 55°, kryte 
dachówką ceramiczną lub cementową w odcieniach czerwieni i brązu, 

j) dla budynków zlokalizowanych wewnątrz kwartaJu na granicy sąsiadujących dziaJek do”uszcza 
się dachy symetryczne, dwus”adowe, o kącie ”ochylenia ”oJaci dachowych od 45° do 55°, kry-

te dachówką ceramiczną lub cementową w odcieniach czerwieni i brązu, 
k) do”uszcza się stosowanie lukarn o wielko`ci maksimum do 20% ”owierzchni ”oJaci dachu 

i poziomie kalenicy ”oniwej ”oziomu gJównej kalenicy dachu, 
l) dla ”rojektowanych budynków narownikowych zlokalizowanych na terenie MN1, do”uszcza się 

stosowanie na czę`ci budynku kalenic ”rosto”adJych do kierunku wskazanego na rysunku zmiany 
planu pod warunkiem realizacji tych kalenic ”oniwej ”oziomu gJównej kalenicy dachu, 

m) dominujący materiaJ `cian: drewno w kolorze brązowym, tynk w kolorze jasnym piaskowym, 

n) ogrodzenia w formie wywo”Jotów, do”uszcza się ogrodzenia w formie awurowych ”arkanów, wy-

soko`ć ogrodzeL do 1,2 m, zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL betonowych, 
o) usytuowanie zabudowy zgodnie z liniami zabudowy uwidocznionymi na rysunku planu; 

p) obowiązek wydzielenia miejsca na ”ojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów staJych 

z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, 
3) Zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zakaz ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci dla terenu oznaczonego symbolem MN2, 
b) do”uszcza się ”odziaJ dziaJek budowlanych na terenie MN1 ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”a-

rametrów: 
- minimalna wielko`ć nowowydzielonej dziaJki 350 m², 
- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki 14,0 m, 

- do”uszczalny kąt ”odziaJów geodezyjnych w stosunku do ulicy Sosnowej 90°; 

4) Ustalenia dotyczące warunków ochrony zgodnie z § 8, § 9 i § 11. 
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RozdziaJ ńŃ 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 13. 1Ł Ustala się obsJugę w infrastrukturę techniczną (tjŁ energię elektryczną, telekomunikację, wodę, 
gaz, od”rowadzenie `cieków sanitarnych) złdo istniejących i projektowanych sieci, zlokalizowanych w ulicy 

Sosnowej, Krótkiej, źielonej i Plawowej zlokalizowanych ”oza granicami zmiany ”lanu; 

2Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ulicy Sosnowej, Krótkiej, źielonej i Plawowej zlokalizowanych ”oza granicami 
zmiany planu, 

2) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci minimum 2 miej-

sca na jedną dziaJkę; 

3Ł źasady od”rowadzenia wód o”adowych i roztopowych: 

1) ustala się od”rowadzenie `cieków o”adowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej; 

2) do”uszcza się od”rowadzenie `cieków o”adowych i roztopowych do gruntu, w ramach ”oszczegól-

nych ”osesji, jeweli warunki gruntowe na to ”ozwolą, 
3) do”uszcza się wykorzystanie wód o”adowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia 

i uwycia do nawadniania zieleni, 
4) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z dachów budynków (zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi) bez konieczno`ci ich oczyszczania; 

4. Zasady zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się obsJugę z projektowanych sieci, zlokalizowanych w ”rzylegJych ulicach ”oza granicami zmia-

ny planu; 

2) szafki gazowe nalew lokalizować w linii ogrodzenia, lub we wnękach `cian zewnętrznych budynków; 

5. Zasady zaopatrzenia w cie”Jo: 

1) obowiązuje ucie”Jownienie w oparciu o realizację indywidualnych uródeJ cie”Ja, 
2) obowiązuje zastosowanie urządzeL wykorzystujących ”aliwa nie ”owodujące ”onadnormatywnego 

zanieczyszczenia powietrza; 

3) do”uszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących uródJa odnawialneŁ 

6. Zasady gospodarki odpadami: 

1) ustala się zasadę wstę”nej segregacji od”adów i usuwanie ich zgodnie z zasadami ”rzyjętymi na te-

renie miejscowo`ci; 
2) nakaz wyznaczenia na dziaJkach budowlanych miejsca lokalizacji ”ojemników do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 
3) do”uszcza się stosowanie zbiorczych ”ojemników umowliwiających selektywną zbiórkę od”adów ob-

sJugujących kilka dziaJek budowlanychŁ 
ŚZIAI VI 

Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe 

§ 14. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się utrzymanie dotychczasowego s”o-

sobu uwytkowania terenuŁ 

§ 15. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko`ci: 0%, dla terenów MNŁ 

§ 16. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą tracą moc ustalenia zmiany miejscowego ”lanu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego miejscowo`ci Mrzewyno w obrębie geodezyjnym 2 (zw. Mrzewyno za Regą 
”rzyjętego uchwaJą Nr XII/114/07 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 ”audziernika 2007 r. 

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi TrzebiatowaŁ 

§ 18. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa 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/62/11 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VII/62/11 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VII/62/11 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Trzebiatowie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 

miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna w obrębie geodezyjnym 2 

dla obszaru ”omiędzy ulicami Sosnową, Krótką, Zieloną i Plawową 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (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, oraz 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 

i Nr 130, poz. 871) oraz 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), Rada Miejska w Trzebiatowie po 

za”oznaniu się z wykazami uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego Mrzewyna w obrębie geodezyjnym 2 dla obszaru ”omiędzy ulicami Sosnową, Krótką, źie-

loną i Plawową stanowiącymi integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych, nie 

uwzględnia uwag, które nie zostaJy uwzględnione ”rzez Burmistrza TrzebiatowaŁ 
Wykaz wniesionych uwag stanowi integralną czę`ć dokumentacji formalno ”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ 
 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VII/62/11 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasady ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (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, oraz 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 

i Nr 130, poz. 871) oraz 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), Rada Miejska w Trzebiatowie 

rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna 

w obrębie geodezyjnym 2 dla obszaru ”omiędzy ulicami Sosnową, Krótką, źieloną i Plawową nie ”rzewidu-

je się inwestycji ”ublicznych z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej sJuwącej zas”okojeniu zbioro-

wych ”otrzeb mieszkaLcówŁ 
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