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UCHWAIA NR XLVIł279ł2ŃŃ9 

Rady Miejskiej w Dziwnowie 

z dnia 2 lutego 2009 r. 

 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śziwnów, 
czę`ci obrębu Międzywodzie dziaJki nr 758ł2, 758ł5, 758ł7, 872łń÷872ł47, 872ł49÷872ł76Ł 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 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) 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. 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) Rada Miejska w Śziwnowie uchwala, co nastę”uje: 

ŚZIAI I 
Ustalenia ogólne 

 

RozdziaJ I 
Zakres regulacji 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXXVIII/413/06 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29 czerwca 

2006 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, 
”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Śziwnów ”rzyjętego uchwaJą Nr XII/117/99 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 26 pau-
dziernika 1999 rŁ, zmienionego uchwaJami Nr XXXI/339/2005 i Nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej 

w Dziwnowie z dnia 30 listopada 2005 rŁ oraz uchwaJą Nr XIII/78/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie 

z dnia 28 sierpnia 2007 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci obrębu 
Międzywodzie dziaJki nr 758ł2, 758ł5, 758ł7, 872ł1÷872ł47, 872ł49÷872/76, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 26,35 ha, którego granice ”rzedstawiono na rysunku 
”lanu w skali 1:1000, stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania obszaru na cele zabudowy mieszka-

niowej, usJugowej i rekreacyjnej z zachowaniem zes”oJów ro`linnych ”odlegających ochronie ”rawnej 
wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznejŁ 

4. Integralnymi czę`ciami ”lanu 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 z oznaczeniem granic obszaru objętego ”lanem miejscowym; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w ”lanie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu: 

1) w rozdziale 2 niniejszej uchwaJy, sformuJowano ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia i zasad zagos”o-

darowania terenu, obowiązujące na caJym obszarze objętym planem; 

2) obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne - tereny okre`lone liniami rozgranicza-

jącymi, o równych funkcjach lub równych zasadach zagos”odarowania; 
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3) dla terenów elementarnych sformuJowano szczegóJowe ustalenia obowiązujące w granicach wyzna-

czonych linią rozgraniczającą danego terenu; 
4) kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku ”lanu w skali 1:1000 oraz w tek`cie ”lanu identyfika-

torem cyfrowo-literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza gJówną 
funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną dróg; 

5) dla caJego obszary objętego ”lanem, w rozdziale 3 niniejszej uchwaJy, ustalone zostaJy zasady obsJugi 
w zakresie infrastruktury technicznej; 

6) w rozdziale 4 niniejszej uchwaJy okre`lono zasady ochrony `rodowiska przyrodniczego. 

RozdziaJ II 
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 3. 1. Ustalenia ”lanu zawarte w tek`cie obejmują: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem - MN; 

2) tereny usJug turystycznych - zabudowa pensjonatowa oznaczone symbolem - UT; 

3) tereny zieleni objęte formami ochrony ”rzyrody - solniskowe oznaczone symbolem - ZN; 

4) tereny strefy ochronnej oznaczone symbolem - SO; 

5) tereny usJug s”ortu i rekreacji oznaczone symbolem - US; 

6) tereny lokalizacji urządzeL infrastruktury technicznej - ”rze”om”owni `cieków oznaczone symbolem - Kp; 

7) tereny lokalizacji urządzeL infrastruktury technicznej - stacji transformatorowych 15/0,4 kV oznaczo-

ne symbolem - E; 

8) tereny wód, kanaJów oznaczone symbolem - WS; 

9) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem - KDW; 

10) teren ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczony symbolem - KPJ; 

11) teren ”rojektowanych dróg ”ublicznych oznaczony symbolem - KD; 

12) tereny rolnicze - uwytki zielone oznaczone symbolem RźŁ 

2. Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie zagos”odarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy 
obowiązujące dla caJego obszaru ”lanu: 

1) na caJym obszarze objętym niniejszym ”lanem w”rowadza się zakaz lokalizowania obiektów o charak-

terze tymczasowym, kontenerowym, w tym garawy i ”awilonów blaszanych - nie dotyczy obiektów 
tymczasowych lokalizowanych na czas budowy; 

2) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy dotyczące lokalizowania frontowych `cian budynków, 
z wyJączeniem kondygnacji ”odziemnych, balkonów, galerii, wykuszów, schodów zewnętrznych - 

w tym zadaszonych, ”od warunkiem, we ”rzekroczenie nie będzie większe niw 1,3 m; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej w granicach dziaJek lub terenów, dla których nie ustalono nie-

”rzekraczalnej linii zabudowy nalewy lokalizować w o”arciu o obowiązujące ”rze”isy ”rawa; 
4) nowa zabudowa utrzymana być musi w konwencji charakterystycznej zabudowy rekreacyjnej reali-

zowanej w strefie nadmorskiej w zakresie ksztaJtowania bryJy, gabarytów, ukJadu dachów, w tym 
usytuowania kalenicy względem ulic, kątów nachylenia gJównych ”oJaci dachowych; 

5) rozwiązania komunikacyjne, w szczególno`ci ciągi komunikacji dróg wewnętrznych i ciągu ”ieszo-

jezdnego nalewy dostosować do warunków ”oruszenie się osób nie”eJnos”rawnych; 
6) ustala się zasadę budowy wewnętrznych dróg dojazdowych oraz ciągów ”ieszo-jezdnych z drobno-

wymiarowych materiaJów rozbieralnych; 
7) realizacja zabudowy na dziaJce ”rzed jej ”odziaJem zgodnym z ”lanem, wymaga uwzględnienia ”rojek-

towanego na rysunku ”lanu ”odziaJu jako docelowego do lokalizowania nowej zabudowy w takich od-

legJo`ciach od ”rojektowanych granic dziaJek, jak w ”rzy”adku obowiązujących i istniejących ”odziaJów; 
8) w granicach ”oszczególnych terenów elementarnych do”uszcza się scalanie dziaJek o ”owŁ do 

2000 m2, a ”odziaJ wtórny mowe nastą”ić w granicach dziaJek o ”owŁ ”owywej 3000 m2; 

9) ustaloną w ”rze”isach szczegóJowych wysoko`ć zabudowy nalewy ”rzyjmować od ”oziomu terenu 
”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynkuŁ 
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RozdziaJ III 
Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej 

§ 4. 1. Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej zasilanej z ujęć gminnych, ”o-

nadto ustala się: 
a) wewnętrzną sieć wodociągową wraz z urządzeniami - za”rojektować dla caJego obszaru ”lanu, 

b) parametry projektowanej sieci - Ø 50 ÷ 100 mm, 
c) uwzględnienie nowych studni ”ublicznych, zgodnie z aktualnymi ”rze”isami - poprzedzone rozpo-

znaniem hydrogeologicznym - dla ”otrzeb zao”atrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych, 
d) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na ko-

munalnej sieci wodociągowej oraz z naturalnych zbiorników wodnych i kanaJów; 
2) od”rowadzenie `cieków do ”rojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tJocznej, ze zrzutem 

`cieków na oczyszczalnię `cieków w Międzywodziu, ”o”rzez istniejący kolektor `ciekowy Ø 600 mm 
w drodze 0006Z - ”oza terenem ”lanu, ”onadto ustala się: 
a) wewnętrzną sieć kanalizacyjną wraz z urządzeniami - za”rojektować dla caJego obszaru ”lanu, 
b) parametry projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - Ø 100 ÷ 300 mm, 
c) do czasu realizacji systemu kanalizacji do”uszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezod-

”Jywowych, 
d) ”o zrealizowaniu i uruchomieniu systemu kanalizacji sanitarnej, nalewy zlikwidować istniejące 

zbiorniki bezod”Jywowe na `cieki, 
e) na terenach o rzędnej terenu uniemowliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu od”rowa-

dzenia `cieków sanitarnych do”uszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązaL ”rze”om”owni 
`cieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej zao”atrzonej w urządzenia 
”odczyszczające, z od”rowadzeniem do rowu melioracyjnego, ”onadto ustala się: 
a) wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami - zaprojektować dla caJego obszaru 

planu, 

b) parametry projektowanej sieci kanalizacji deszczowej - Ø 100 ÷ 300 mm, 
c) do czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej miejscowo`ci oraz dla terenów, gdzie rzędna 

terenu nie pozwala na grawitacyjne odprowadzanie wód o”adowych do kanalizacji deszczowej, 
do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych do gruntu lub ich wykorzystanie gos”odarcze; 

4) usuwanie i unieszkodliwianie od”adów - ustala się wstę”ne segregowanie i gromadzenie od”adów 
w ”ojemnikach, a nastę”nie wywowenie na skJadowisko od”adów ”o”rzez s”ecjalistyczną firmę; 

5) istniejące na obszarze ”lanu systemy melioracyjne w ”rzy”adku kolizji z ”rojektowaną zabudową lub 
infrastrukturą nalewy ”rzebudować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”isami szczególnymi; 

6) elektroenergetyka: 

a) zasilanie obiektów na obszarze o”racowania z istniejących i ”lanowanych stacji transformatoro-

wych 15/0,4 kV, 

b) odcinki istniejących linii na”owietrznych `redniego na”ięcia kolidujące z ”lanowanym zagos”oda-

rowaniem terenu - do przebudowy, 

c) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia, 
d) likwidacja istniejących na”owietrznych linii elektroenergetycznych i zastę”owanie ich w ramach 

remontów i ”rzebudowy sieciami kablowymi, 
e) realizacja ”rzyJączy do sieci mowliwa będzie ”o zniwelowaniu terenu do rzędnych docelowych na 

trasie przebiegu sieci elektroenergetycznych; 

7) zaopatrzenie w gaz: 

a) docelowo zasilanie odbiorców gazem ”rzewodowym `redniego ci`nienia, ”o do”rowadzeniu gazu 
do miejscowo`ci, 

b) zasilanie ”o”rzez rozdzielczą sieć `rednio”ręwną - Ø 32 ÷ 63 mm, 
c) ”rzyJączanie odbiorców za ”o`rednictwem węzJów redukcyjnych z ci`nieniem uwytkowym, 
d) do”uszcza się, ”rzy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów odrębnych, stoso-

wanie gazu bezprzewodowego; 

8) zao”atrzenie w cie”Jo - roz”roszony system ogrzewania z zastosowaniem uródeJ cie”Ja zasilanych 
ekologicznymi no`nikami energii - ”aliwa ”Jynne, gazowe, energia elektryczna, inne, nie ”owodujące 
przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza; 
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9) telekomunikacja: 

a) obsJuga telekomunikacyjna ”rzez istniejącą centralę telefoniczną w Śziwnowie, 
b) sieć abonencką wykonać jako sieć kablową, 
c) zakaz lokalizacji masztów stacji bazowych telefonii komórkowejŁ 

2. Infrastruktury technicznej nalewy lokalizować w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią oraz 
”rzy wykorzystaniu ciągu ”ieszo-jezdnego. 

3. Śo”uszcza się ”rzebudowę istniejącej infrastruktury technicznej dla ”otrzeb realizacji ustaleL ”lanuŁ 

RozdziaJ VI 
Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska 

§ 5. 1. Ochrona `rodowiska ”rzyrodniczego, zgodnie z ustaleniami ”lanu, realizowana będzie ”o”rzez: 

1) ochronę siedlisk - zbiorowisk ro`linnych, tjŁ sJonych Jąk z zachowaniem ekstensywnego uwytkowania 
JąkarskiegoŁ Na siedliskach tych wyznaczonych na rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz niwelacji terenu, 
dokonywanie odwodnieL, lokalizacji zabudowy i zmian w dotychczasowym uwytkowaniu; 

2) maksymalną ochronę drzew z do”uszczeniem cięć sanitarnych, ”ielęgnacyjnych i formujących oraz 
ich wycinkę w ”rzy”adku zagrowenia zdrowia i mienia ludzi powodowanego ich stanem; 

3) w ”rzy”adkach nieuniknionej wycinki drzew, wynikającej z ”rojektowanego zainwestowania nalewy 
”rze”rowadzić adekwatne, to jest co najmniej równowawne w zakresie ilo`ci ubytków, dziaJania kom-

pensacyjne; 

4) w nasadzeniach do”uszcza się stosowanie jedynie rodzimych gatunków drzew lub krzewów charakte-

rystycznych dla Wyspy Wolin i pasa nadmorskiego; 

5) zakazuje się w”rowadzania obcych, inwazyjnych gatunków, takich jak: dąb czerwony, robinia aka-

cjowa, klon jesionolistny, czeremcha amerykaLska oraz obcych gatunków to”oli; 
6) ”rowadzenie infrastruktury technicznej musi uwzględniać minimalizowanie ingerencji i w”Jywu ”rzed-

sięwzięcia na systemy korzeniowe drzew; 
7) obowiązek uwzględnienia w zagos”odarowaniu terenu istniejących urządzeL drenarskich, w tym nie 

wykazanych na ma”ach, z zachowaniem ich drowno`ci i dostę”no`ci dla celów konserwacyjnych, 
z mowliwo`cią ”rzebudowy; 

8) obowiązek zabez”ieczenia na czas realizacji ”rzedsięwzięcia wierzchniej warstwy gleby; 
9) ”owstaJe w wyniku realizacji inwestycji masy ziemne wykorzystać dla celów ksztaJtowania wJasnego 

terenu; 

10) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i ”o-

wierzchniowych na terenach sąsiednich; 
11) uciąwliwo`ć ”rowadzonej dziaJalno`ci nie mowe ”rzekraczać granic terenu, do którego inwestor ”osia-

da tytuJ ”rawny, ”rzy czym na caJym obszarze ”lanu zakazuje się lokalizowania ”rzedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko, wymagających obligatoryjnie s”orządzenia raportu o od-

dziaJywaniu na `rodowisko w `wietle ”rze”isów dotyczących ochrony `rodowiska; 
12) dla caJego obszaru ”lanu ”oJowonego w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 źalew Ka-

mieLski i Śziwna (kod PLB 320011) i czę`ci ”óJnocnej obszaru ”lanu ”oJowonej w s”ecjalnym obsza-

rze ochrony siedlisk Natura 2000 Wolin i Uznam (kod PLH320019), zabrania się ”odejmowania dzia-

JaL mogących w istotny s”osób ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro`lin 
i zwierząt, a takwe w istotny s”osób w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostaJ wy-

znaczony obszar Natura 2000. W szczególno`ci dotyczy to ro`linno`ci sJonolubnejŁ Realizacja inwe-

stycji na obszarze ”lanu wymaga u”rzedniego ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny od-

dziaJywania na `rodowisko na zasadach okre`lonych w ustawie Prawo ochrony `rodowiska i uzyska-

nia decyzji o `rodowiskowych uwarunkowaniach; 
13) caJy obszar ”lanu jest zagrowony ”owodzią - uwzględniając wyniesienie terenu nad ”oziom morza, 

ustala się rzędną ”osadowienia budynków i wszystkich urządzeL infrastruktury technicznej, w tym 
drogi na wysoko`ci 1,5 m n.p.m.; 

14) na obszarach wydzielonych dziaJek do”uszcza się realizację oczek wodnych na ”odstawie ”rze”isów 
szczegóJowych; 

15) dla caJego obszaru ”lanu ”oJowonego w granicach ”asa ochronnego brzegów wód morskich - obowią-
zują ”rze”isy odrębne w tym zakresie; 
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16) wszelkie obiekty na obszarze objętym ”lanem, widoczne z obszaru morskich wód wewnętrznych 
i morza terytorialnego, nie mogą sugerować oznakowania nawigacyjnego swoją formą, kolorystyką 
i charakterystyką `wiecenia `wiateJ oraz nie mogą utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjne-

go, a urządzenia o`wietleniowe tych obiektów nie mogą ”owodować ”adania ”romieni `wietlnych 
bez”o`rednio na akwenŁ 

2. Ponadto w zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) budowę systemu gos”odarki wodno-`ciekowej, dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminy; 
2) gos”odarkę od”adami w o”arciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 

zbiórki od”adów; 
3) system zao”atrzenia w cie”Jo eliminujący ”aliwa staJe i obniwający w istotny s”osób sto”ieL zanie-

czyszczenia powietrza; 

4) ograniczenie szkodliwego w”Jywu komunikacji na `rodowisko zamieszkania, ”o”rzez zabiegi tech-

niczne ”olegające na us”okojeniu ruchu w strefach zabudowy. 

ŚZIAI II 
Prze”isy szczegóJowe Przeznaczenie i zasady zagos”odarowania terenu 

§ 6. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 

7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 23 MN, o ”owŁ Jącznej 12,73 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji funkcji 

usJugowych wbudowanych; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
b) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudowy, 

c) do”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci budynku mieszkalnego na funkcję usJugową w wielko`ci 
okre`lonej ”rze”isami ”rawa budowlanego, 

d) ”oza wbudowanymi do”uszcza się realizację garawy jako dobudowanych lub odrębnych obiektów, 
”rzy zachowaniu ustalonych w ”lanie ”arametrów i wskauników, 

e) zasada usytuowania kalenicy gJównej - ”rosto”adle lub równolegle do frontu dziaJki, 
f) mowliwo`ć realizacji oczek wodnych zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 4 § 5.1 pkt 14; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 
a) nie”rzekraczalna linie zabudowy dla terenów elementarnych od dróg wynoszą: 

- 1MN od 2KDW - 6,0 m, od 1KD - 6,0 m, 

ｦ 2MN od 1KD - 13,0 m, od 3KDW - 6,0 m, 

ｦ 3MN od 2KDW - 10,0 m, 

ｦ 4MN od 2KDW - 10,0 m, od 3KDW 10,0 m, 

ｦ 5MN od drogi powiatowej 0006Z - 20,0 m, od 2KDW - 10,0 m i od 3KDW - 10,0 m, 

ｦ 7MN od drogi powiatowej 0006Z - 20,0 m, od 2KDW - 10,0 m, 

ｦ 8MN od 2KDW - 10,0 m, od sięgacza 2KŚW - 6,0 m, 

ｦ 9MN od 2KDW - 6,0 m, 

ｦ 10MN od drogi powiatowej 0006Z - 20,0 m, od 3KDW - 10,0 m i od 1KPJ - 6,0 m, 

ｦ 23MN od rowu 19WS - 6,0 m, od 1KPJ - 6,0 m. 

 Ustalone linie zabudowy mierzy się od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ”owiatowej 0006ź, a ”ozo-

staJe od linii rozgraniczających tereny elementarne dróg, 
b) wskaunik ”owierzchni zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej minimum 60% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 8,5 m do kalenicy i nie 

mowe ”rzekraczać wysoko`ci istniejących drzewostanów, 
e) druga kondygnacja w ”oddaszu, ”rzy maksymalnej wysoko`ci `cianki kolankowej - 1,0 m, 

f) poziom posadowienia budynku minimum 1,5 m n.p.m., 

g) dachy gJównych bryJ budynków symetryczne, dwus”adowe, wielos”adowe i mansardowe o kącie 
nachylenia ”oJaci gJównych w ”rzedziale od 25° do 45°; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
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6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: od strony ciągów komunikacyjnych za-

kazuje się wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 
7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: 

a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, 
b) ”odziaJ na dziaJki wg zasady okre`lonej na rysunku ”lanu, 
c) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej - 1000,0 m2, 

d) maksymalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej do 5000,0 m2, 

e) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej - na granicy z ”rzylegającą dziaJką 
drogową - 25,0 m, 

f) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi dróg wynosi 90°; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenów z dróg wewnętrznych 2 KŚW i 3KŚW oraz ciągu ”ieszo-jezdnego 1 KPJ, 

b) miejsca ”arkingowe na ”otrzeby wJasne nalewy zabez”ieczyć w granicach wJasnej dziaJki, w ilo`ci 
minimum 2 na 1 lokal mieszkalny, do”uszcza się wykonanie zatok ”arkingowych na wJasnym te-

renie; 

9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) z istniejących i ”rojektowanych sieci z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i dostosowania do ”otrzeb 

realizacji ustaleL ”lanu, 
b) wg ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 
a) dotychczasowy s”osób rolniczego uwytkowania terenów, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu ”rzygotowania terenu do wykorzy-

stania zgodnego z ustaleniami planu oraz przeniesienie, przebudowę lub likwidację sieci infra-

struktury technicznej i uzbrojenie terenu; 

11) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z usta-

leniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 20% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolami 18 K”łś i 22 ś o ”owŁ Jącznej 0,04 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: lokalizacja stacji transformatorowych 15/0,4 kV i towarzyszącej infrastruktury 
technicznej - ”rze”om”ownia `cieków; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i innych nie związanych technologicznie z funkcją terenu, 
b) lokalizacja obiektów od drogi 0006ź - 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa kubaturowa o ”arametrach wynikających z zastosowanej technologii stacji transforma-

torowej - wysoko`ć zabudowy zrównicowana, 
b) do”uszcza się stację sJu”ową lub kontenerową o ”owŁ zabudowy maksŁ- 16,0 m2, 

c) caJo`ć zabudowy wykonać zgodnie z 4 § 5.1 pkt 13, 

d) ”owierzchnia terenu ”oza zabudową i niezbędną komunikacją - zieleL wewnętrzna naturalna, bio-

logicznie czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej, 

e) mowliwo`ć lokalizacji innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym o`wietlenia terenu, 
urządzeL do kanalizacji zgodnie rozdziaJem 4 § 5.1 pkt 13; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) wygrodzenie terenu w celu zabez”ieczenia ”rzed dostę”em osób nieu”rawnionych, 
b) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: do”uszcza się ”odziaJ ”o wydzieleniu terenu funkcjonalnego w gra-

nicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ”od urządzenia energetyczne o wodno-kanalizacyjne; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: z drogi ”ublicznej 2KŚ i drogi wewnętrznej 3KDW; 

9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: zasilanie z istniejącej linii elektroenergetycznej 
15 kV; 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie do-

tychczasowe z zakazem zabudowy nie związanej z ustaloną w ”lanie funkcją terenu; 
11) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z usta-

leniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 
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3. Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolami 11 źN i 12 źN o ”owŁ Jącznej 0,83 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zieleL solniskowa chroniona - solniska nadmorskie - naturalne zbiorowiska nad-

morskie; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ źachowanie istniejącej ro`linno`ci w stanie na-

turalnym: 

a) zakaz wszelkiej zabudowy, 

b) obowiązują zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego wg ustaleL ”lanu ochrony obszaru 
NATURA 2000, rozdziaJ 4 § 5.1; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu - nie w”rowadza się ustaleL; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody: 

a) teren ”oJowony jest w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 źalew KamieLski i Śziw-

na (kod PLB 320011), 

b) w”rowadza się zakaz zmiany s”osobu uwytkowania - za wyjątkiem ekstensywnego uwytkowania 
Jąkarskiego, 

c) na siedliskach obowiązuje zakaz dokonywania niwelacji terenu, lokalizowania zabudowy, urzą-
dzania zieleni itp., 

d) zachować w stanie naturalnym, 

e) zakaz odwadniania terenu, 

f) obowiązują zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie przestrzeni publicznych: 

a) teren dostę”ny do wykonywania zadaL związanych z ochroną siedlisk ro`linnych, 
b) teren dostę”ny do badaL naukowych, 
c) do”uszcza się lokalizację `ciewek dydaktycznych i ”unktów obserwacji; 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu terenu; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: z drogi wewnętrznej 2KŚW ”o”rzez tereny o symbolu SO; 

9) zasady obsJugi inwynieryjnej - zakaz wprowadzania infrastruktury technicznej; 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania - ustala się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
tereny - Jąki o ekstensywnym uwytkowaniu; 

11) stawka procentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolami 13 SO i 14 SO o ”owierzchni Jącznej 0,68 ha 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: strefa ochronna dla zieleni solniskowej chronionej o szeroko`ci 8,0 ÷15,0 m 

w sąsiedztwie terenów 7MN, 8MN i 9MN; 
2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: utrzymanie w dotychczasowym stanie ro`linno`ci, 

z mowliwo`cią wydzielenia `ciewek dydaktycznych; 
3) ”arametry i wskauniki zabudowy - brak ustaleL; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska przyrodniczego: 

a) zakaz zmiany s”osobu uwytkowania terenu, 
b) mowliwo`ć wycinki krzewów kruszyny ”os”olitej, ”odlegającej czę`ciowej ochronie, ”o uzyskaniu 

zezwolenia wojewody, 

c) zachowanie dotychczasowego rewimu wodnego, 
d) ”rzy urządzaniu terenu nalewy zachować skJad rodzimej dendroflory: sosna, zwyczajna, brzoza 

brodawkowa i inna ro`linno`ć rodzima, 
e) obowiązują zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwa-

Jy; 
6) wymagania w zakresie przestrzeni publicznych: zakaz grodzenia terenu; 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu terenu; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dla 13 SO z drogi wewnętrznej 2KŚW, 
b) dla 14 SO z drogi wewnętrznej 2KŚW i ”o”rzez rów 24 WS kJadką; 

9) zasady obsJugi inwynieryjnej - zakaz wprowadzania infrastruktury technicznej; 
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10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania - ustala się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
tereny - Jąki o ekstensywnym uwytkowaniu; 

11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolami: 15 US, 16 US, 17 US o ”owŁ Jącznej 1,53 ha 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: tereny zabudowy usJug s”ortu i rekreacji; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) tereny ogólnodostę”ne, 
b) zakaz zabudowy w odlegJo`ci w ”asie 5,0 m od brzegu kanaJów oznaczonych symbolami WS, 
c) tereny boisk s”ortowych, ”lace zabaw i rekreacji nalewy realizować zgodnie z obowiązującymi 

normatywami, 

d) do”uszcza się lokalizację zabudowy kubaturowej związanej wyJącznie z obsJugą urządzeL rekre-

acyjno-sportowych; 

3) ”arametry i wskauniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) linie nie”rzekraczalne zabudowy dla terenów elementarnych wynoszą: 
ｦ 15US od rowu 19WS - 6,0 m, od 1KPJ - 6,0 m, 

ｦ 16US od drogi 2 KDW i 3KDW - 6,0 m, 

b) wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy, 

c) wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 5,0 m, 

d) dachy gJównych bryJ budynków symetryczne, dwus”adowe, wielos”adowe i mansardowe o kącie 
nachylenia ”oJaci gJównych w ”rzedziale od 25° do 45°, 

e) maksymalna ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekraczać 20% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna minimum 60% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

a) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
b) mowliwo`ć wycinki krzewów kruszyny ”os”olitej, ”odlegającej czę`ciowej ochronie, ”o uzyskaniu 

zezwolenia wojewody, 

c) zachowanie dotychczasowego rewimu wodnego, ”rzy urządzaniu terenu nalewy zachować skJad 
rodzimej dendroflory: sosna, zwyczajna, brzoza brodawkowa i inna ro`linno`ć rodzima; 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu terenu; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) do terenów 15US z ciągu ”ieszo-jezdnego 1KPJ, 

b) ”oJączenie terenu 15US z terenem 16US ”o”rzez kJadkę na rowie 19WS, 
c) do terenów 16US z drogi 2KŚW, 
d) do terenów 17US z drogi 2KŚW ”o”rzez teren 16 US i kJadkę na rowie 23WS, 
e) w granicach z kawdego terenu za”ewnić miejsca ”arkingowe dla samochodów osobowych, w ilo-

`ci zas”akajającej ”otrzeby obsJugi tych terenów; 
9) zasady obsJugi inwynieryjnej - wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 
10) s”osób i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: 

a) ustala się dotychczasowy s”osób zagos”odarowania terenu, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu ”rzygotowania terenu do wykorzy-

stywania zgodnie z ustaleniami planu; 

11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6 UT o pow. 5,55 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi turystyczne - zabudowa ”ensjonatowa z do”uszczeniem funkcji usJugo-

wych wbudowanych; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) zabudowa wolnostojąca, 
b) do”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci budynku na funkcje usJugowe, w tym usJugi gastronomiczne 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 67 ｦ 12379 ｦ Poz. 1820 

 

c) do”uszcza się mieszkanie dla wJa`ciciela o wielko`ci do 25% ”owierzchni caJkowitej budynku, 
d) do”uszcza się realizację garawy jako obiektów dobudowanych lub jako odrębne obiekty, przy za-

chowaniu ustalonych w ”lanie ”arametrów i wskauników, 
e) do”uszcza się inne obiekty kubaturowe i maJej architektury sJuwące ”otrzebom rekreacji; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 10,0 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne, 
b) wskaunik ”owierzchni zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - ”owywej 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - maksymalnie do 8,5 m do kalenicy, 

e) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 1,0 m, 

f) poziom posadowienia budynku minimum 1,5 m n.p.m., 

g) dachy wielos”adowe, dwus”adowe lub mansardowe o kącie nachylenia ”oJaci gJównych od 25° 
do 45°, 

h) ilo`ć miejsc ”obytowych w zabudowie ”ensjonatowej dostosowana do ”owierzchni dziaJki - nie 

mniej niw 50 m2 na osobę; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony i ksztaJtowania `rodowiska ”rzyrodniczego: wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

a) od strony ciągów komunikacyjnych zakazuje się wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych 
elementów betonowych, 

b) do”uszcza się na terenie wJasnej dziaJki wydzielenie zatok ”arkingowych; 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: 
a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych linii rozgraniczających, 
b) ”odziaJ na dziaJki wg zasady okre`lonej na rysunku ”lanu, 
c) minimalna ”owierzchnia dziaJki 1000 m2, minimalny front dziaJki 25,0 m, 

d) maksymalna ”owierzchnia dziaJki do 5000 m2, 

e) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych dziaJek budowlanych w stosunku do osi dróg wynosi 90°; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: z dróg wewnętrznych 2KŚW; 
9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 
10) s”osób i terminy tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: 

a) dotychczasowy s”osób uwytkowania terenu, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie ”rac ”orządkowych w celu ”rzygotowania terenu do wykorzystania 

zgodnie z ustaleniami planu; 

11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”obieranej 
”rzy zbyciu nieruchomo`ci ustala się w wysoko`ci 20% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20 WS o pow. 0,73 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: wody kanaJu otwartego odwadniającego tereny sąsiednie oraz sJuwącego do 
u”rawiania s”ortów wodnych; 

2) zasada ochrony ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) zbocza i obrzewa ogólnodostę”ne - zakaz grodzenia, 

b) wystę”uje konieczno`ć zabez”ieczenia zboczy kanaJu ”o”rzez utrwalenie ro`linno`cią niską i ob-

sianie trawami, 

c) istnieje mowliwo`ć zabudowy czę`ci zboczy innym materiaJem umowliwiającym dostę” do wody 
i korzystania ze s”rzętu wodnego; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 
a) kanaJ wodny o ”arametrach 18,0 ÷ 20,0 m w liniach rozgraniczających, w tym 14,0 ÷ 16,0 m 

szeroko`ć lustra wody, 
b) obrzewa kanaJu ”o 2,0 m szeroko`ci z kawdej strony, 

c) ”rojektuje się ”oJączenie tego kanaJu wodnego z rowami o symbolu 19 WS w formie ”rze”ustu 
”od drogą o wymiarach 5,0 ÷ 7,0 m szeroko`ci i do 2,5 m wysoko`ci; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrona `rodowiska ”rzyrodniczego: 

a) w”rowadza się zakaz zmiany s”osobu uwytkowania z mowliwo`cią zarybiania akwenu, 
b) obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 

6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 
a) teren ogólnodostę”ny z mowliwo`cią wykorzystania dla s”ortów wodnych, 
b) ”rojektuje się ”oJączenie tego kanaJu wodnego z rowem otwartym o symbolu 19 WS; 
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7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: obowiązuje zakaz ”odziaJu terenu w liniach rozgraniczających; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: dostę”no`ć do kanaJu ”o obu stronach z drogi 2KŚW i 3KŚW; 
9) zasada obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - nie ustala się; 
10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: dotychczasowy 

s”osób uwytkowania; 
11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

8. Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolami: 19 WS, 23 WS, 24 WS o ”owŁ Jącznej 
0,18 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: rów odwadniający i nawadniający tereny - do odtworzenia i konserwacji; 

2) zasady ochrony ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) zachować ogólną dostę”no`ć do kanaJów w ”asie o szeroko`ci minŁ 5,0 m z jednej strony rowu, 

b) zbocza i obrzewa ogólnodostę”ne - zakaz grodzenia, 

c) wystę”uje konieczno`ć utwardzenia zboczy rowów ”o”rzez obsadzenia ro`linno`cią niską i ob-

sianie trawami; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 
a) rowy odwadniające i nawadniające tereny o szeroko`ci lustra wody 4,0 ÷ 5,0 m, 

b) ustala się mowliwo`ć ”oJączenia rowu o symbolu 19 WS z kanaJem o symbolu 20 WS ”rze”u-

stem pod drogą o wymiarach 5,0 ÷ 7,0 m szeroko`ci i do 2,5 m wysoko`ci; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: 

a) rowy odwadniające i nawadniające caJy obszar ”lanu, 
b) wlot rowów do cieku LewiLska Struga, ”Jynącego wzdJuw ”oJudniowej granicy ”lanu, 
c) obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 

6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: - tereny ogólnodostę”ne; 
7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: obowiązuje zakaz ”odziaJu; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dostę” do rowów z dróg wewnętrznych 2KŚW i 3KŚW, 
b) wymagana jest budowa ”rze”ustów ”od drogami 2KŚW i 3KŚW; 

9) zasada obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: do”uszcza się realizację ”rze”ustów i, kJadek, 
mostków nad lustrem wody; 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: ustala się udrow-
nienie konserwację istniejących rowów; 

11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD o pow. 0,84 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: projektowana droga publiczna - czę`ć ”asa drogowego drogi klasy G; 

2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowe-

go: elementy wymagające ustalenia ochrony to elementy ekranów akustycznych i zieleni izolacyjnej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 
a) na terenie ”lanu wyznacza się czę`ć ”asa drogowego o szeroko`ci 15,0 m, 

b) ”osadowienie jezdni zgodnie z rozdziaJem 4 § 5.1 pkt 13; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych, 
b) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: 
a) obowiązujący ”odziaJ geodezyjny do zachowania, 
b) wydzielenie terenu od drogę ”o scaleniu istniejącego ”odziaJu; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: zakaz obsJugi terenów ”rzylegJych; 
9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) mowliwo`ć ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej, 
b) ”rojektowane sieci wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 
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10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy; 

11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KD o pow. 0,14 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: na poszerzenie drogi publicznej - drogi klasy ź o symbolu 0006ź ”rzylegającej 
do czę`ci wschodniej obszaru o”racowania ”lanu; 

2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: do”uszcza się budowę ekranów akustycznych; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: jest to teren wydzielo-

nych dziaJek o numerach 758ł5 i 758ł7 obręb Międzywodzie na ”oszerzenie ”asa drogowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz sytuowania wolno stojących no-

`ników reklamowych; 
7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu terenu; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: z drogi ”owiatowej 0006Z - poza obszarem planu; 

9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustala się realizację rowu odwadniającego drogę; 
10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: obowiązuje do-

tychczasowy s”osób uwytkowania terenu; 
11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci. 

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KDW o pow. 2,05 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne - dojazdowe; 

2) zasady ksztaJtowania Jadu: do”uszcza się obsadzenie dróg zielenią wysoką - rodzimą; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 10,0 m, 

b) minimalna szeroko`ć jezdni utwardzonej - 5,0 m, 

c) w liniach rozgraniczających drogi nalewy wydzielić teren o szeroko`ci 2,0 m pod chodniki oraz 

`ciewki rowerowe, 

d) ”oza ”owierzchnią utwardzoną nalewy w”rowadzić zieleL urządzoną, 
e) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym o`wietlenia terenu 

wedJug zasad okre`lonych na rysunku ”lanu i zgodnie z rozdziaJem 4 § 5.1 pkt 13; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych, 
b) zakaz wykonywania ogrodzeL, a w szczególno`ci ”refabrykowanych elementów betonowych; 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJów wtórnych ”o wydzieleniu w granicach wyznaczo-

nych liniami rozgraniczającymi teren; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenów ”rzylegJych, 
b) wJączenie do drogi ”ublicznej 0006ź ”rzylegającej do granicy terenu ”o”rzez drogi 3 KŚW i 2KŚ; 

9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) mowliwo`ć ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej, 

b) ”rojektowane sieci wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 
10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 

rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy; 
11) stawka procentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3KDW o pow. 0,65 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne - gJówne; 
2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: do”uszcza się obsadzenie dróg zielenią wysoką - rodzimą; 
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3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12,0 m, 

b) minimalna szeroko`ć jezdni utwardzonej - 6,0 m, 

c) ustala się chodniki ”o obu stronach jezdni o szeroko`ci ”o 2,0 m, 

d) ustala się `ciewkę rowerową o szeroko`ci 2,0 m; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych, 
b) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJów wtórnych ”o wydzieleniu w granicach wyznaczo-

nych liniami rozgraniczającymi teren; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga terenów ”rzylegJych, 
b) ”oJączenie z drogą ”ubliczną 0006ź - poza granicami planu; 

9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) mowliwo`ć ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej, 
b) projektowane sieci wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy; 

11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

13Ł Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolami 1 KPJ o ”owŁ Jącznej 0,16 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo - jezdny; 

2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: - elementy wymagające ustalenia nie wystę”ują; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 6,0 m, 

b) ”oza nawierzchnią utwardzoną zieleL urządzona, 
c) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym o`wietlenia terenu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych, 
b) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJów wtórnych ”o wydzieleniu w granicach wyznaczo-

nych liniami rozgraniczającymi teren; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: wJączenie do drogi wewnętrznej 3KŚW; 
9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) mowliwo`ć ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej, 
b) ”rojektowane sieci wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
rolnicze bez mowliwo`ci zabudowy; 

11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci. 

14Ł Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolami Rź o ”owŁ Jącznej 0,15 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze - uwytki zielone; 
2) zasada ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego i krajobrazu kulturowego: 

a) zakaz grodzenia terenów, 
b) zakaz ustawiania wolnostojących no`ników reklamowych; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: zakaz zabudowy; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: - tereny otwarte; 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJów terenu; 
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8) zasady obsJugi komunikacyjnej: dostę”no`ć o strony cieku LewiLskiej Strugi i ”o”rzez tereny sąsiadu-

jące 16 US i 17 US; 
9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: nie ustala się; 
10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: dotychczasowy 

sposób rolniczego uwytkowania terenu; 
11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zby-

ciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 
10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

ŚZIAI III 
Prze”isy koLcowe 

§ 7. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym ustala się jed-

norazową o”Jatę od wzrostu warto`ci, ”obieraną ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ciŁ Warto`ć 
stawki procentowej ustala się odrębnie dla kawdego z terenów funkcjonalnych w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

§ 8. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowa-

nia i zagos”odarowania terenu, okre`lony dla ”oszczególnych terenów odrębnie w ”rze”isach szczegóJo-

wych. 

§ 9. Grunty rolne ”ochodzenia mineralnego o Jącznej ”owierzchni 26,35 ha, w tym: Ps VI - 12,94 ha, 

Lz-Ps VI - 7,03 ha, W - 0,45 ha, W-Ps IV - 0,38 ha, Ws-Ps VI - 0,52 ha oraz nieuwytki N-5,03 ha prze-

znacza się niniejszą uchwaJą na cele nierolnicze i ustala się funkcje w niej okre`loneŁ 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ŚziwnowaŁ 

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

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Marek Lisowski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XLVI/279/2009 

Rady Miejskiej w Dziwnowie 
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ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu 

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) Rada Miejska w Dziwnowie rozstrzyga, co 

nastę”uje: 

Odrzuca się nieuwzględnioną uwagę wniesioną do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Śziwnów, czę`ci obrębu Międzywodzie, dziaJki nr 758ł2, 758ł5, 758ł7, 872ł1÷872ł47, 
872ł49÷872ł76, wyJowonego do ”ublicznego wgląduŁ 

Wykaz wniesionych uwag stanowi integralną czę`ć dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych. 

ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji 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); art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 133, 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, Nr 167, poz. 1759; 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) oraz 

art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, 

poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, 

Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, 

Nr 216, poz. 1370) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. ź ustaleL zawartych w uchwale miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Śziwnów czę`ci obrębu Międzywodzie, dziaJki nr 758ł2, 758ł5, 758ł7, 872ł1÷872ł47, 872ł49÷872ł76 
z ”rzeznaczeniem terenów ”od zabudowę mieszkaniową usJugową i rekreacyjną z zachowaniem zes”oJów 
ro`linnych ”odlegających ochronie ”rawnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicz-

nej oraz z ”rze”rowadzonej analizy 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 Wszel-

kie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji w za-

kresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i ”lanuje się ich finansowanie 
ze `rodków ”ozabudwetowych gminyŁ 


