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UCHWAIA NR LXIII/437/10 

RADY GMINY REWAL 

 z dnia 29 wrze`nia 2Ńń0 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal 

czę`ci miejscowo`ci Niechorze - strona póJnocna. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i; 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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043), Rada Gminy Rewal uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXI/190/04 Rady Gminy Rewal z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Rewal czę`ci 
miejscowo`ci Niechorze - strona ”óJnocna oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”oniwszych ustaleL ze studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Rewal uchwalonym uchwaJą 
Nr LVI/389/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Rewal, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Rewal czę`ci miejscowo`ci Niechorze - strona ”óJnocna, obejmujący obszar o Jącznej ”o-

wierzchni 127,52 ha, oznaczony na rysunku planu. 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zatytuJowany: ｭMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rewal czę`ci miejscowo`ci Niechorze - strona ”óJnocnaｬ opracowany w skali 1:1000 w arkuszach od 

A1 do A6; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Rewal; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

3. Przedmiotem ”lanu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej, tereny usJug turystycznych (”ensjonaty), tereny usJug turystycznych, gastronomii 

i handlu, kempingi i ”ola biwakowe, tereny usJug o`wiaty, tereny usJug ”ublicznych, tereny usJug kultu 
religijnego, teren sportu i rekreacji - ”lawa, tereny s”ortu i rekreacji, tereny usJug, tereny lasów, tereny 
zieleni urządzonej, tereny dróg ”ublicznych, tereny dróg wewnętrznych, tereny kolei, tereny obsJugi tech-

nicznej w zakresie elektroenergetyki, tereny obsJugi technicznej w zakresie kanalizacji. 

4Ł Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) granica obszaru objętego ”lanem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym sposobie zagospodarowania; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) przeznaczenie terenu; 

6) ”rojektowane granice dziaJek budowlanych; 
7) budynki w”isane do rejestru zabytków; 
8) budynki o walorach zabytkowych; 

9) gJówne ”rzestrzenie ”ubliczne; 
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10) ”rzebieg ”ro”onowanych ciągów ”ieszych i `ciewek rowerowych; 
11) granice obszarów chronionych Natura 2000; 
12) granice pasa technicznego brzegu morskiego; 

13) granice pasa ochronnego brzegu morskiego. 

§ 2. Ilekroć w uchwale wystę”uje termin: 

1) obowiązująca linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię w której ”owinna znaleuć się `ciana 
frontowa budynku, o dJugo`ci nie mniejszej niw 60% caJkowitego wymiaru budynku, równolegJego do 
tej linii; do”uszcza się wysunięcie ”oza obowiązującą linię zabudowy elementów budynku takich jak 
n”Ł ganek, wiatroJa”, weranda o dJugo`ci nie większej niw 10% caJkowitego wymiaru budynku rów-

nolegJego do tej linii i gJęboko`ci nie większej niw 1,5 m 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której mowe być umieszczona 

`ciana frontowa ”rojektowanego budynku; nie”rzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich ele-

mentów architektonicznych budynku jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, 

wiatroJa” oraz innych detali wystroju architektonicznego budynku wysuniętych ”oza tę linię nie wię-
cej niw 1,5 m; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki - nalewy ”rzez to rozumieć szeroko`ć dziaJki mierzoną od strony drogi ”ublicz-

nej lub innej drogi, z której realizowany jest wjazd lub wej`cie na dziaJkę; 
4) warto`ciowy drzewostan - nalewy ”rzez to rozumieć chronione na ”odstawie ”rze”isów odrębnych 

drzewa i krzewy oraz inne ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y charakteryzujące się jedną z ”oniwszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,01 ha oraz wzdJuw dróg (”oza obszarami lasów lub 

”arków), 
b) introdukowane rzadkie drzewa i krzewy, 

c) drzewa i krzewy gatunków ”os”olitych o obwodach pnia mierzonego na wys. 1,30 m: 

- olsza, klon jednolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - ”owywej 150 cm, 

- klon, kasztanowiec, morwa, jesion, `wierk, sosna, daglezja, modrzew, brzoza - ”owywej 90 cm, 

- dąb, grab, buk, li”a, ”latan klonolistny, jarząb, leszczyna, wiąz, jodJa, magnolia - ”owywej 50 cm; 

§ 3. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów - na rysunku oznaczono symbolami przeznaczenie te-

renów o których mowa w § 1 ust. 4: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usJug turystycznych, gastronomii i handlu ozna-

czone na rysunku planu symbolem MN,Utgh; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usJug oznaczone na rysunku ”lanu symbolem 

MN,U; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usJug turystycznych - pensjonaty oznaczone 

na rysunku planu symbolem MN,Utp; 

4) tereny usJug turystycznych, gastronomii i handlu, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem Utgh,MN; 

5) tereny usJug turystycznych, gastronomii i handlu oznaczone na rysunku planu symbolem Utgh; 

6) tereny usJug turystycznych, gastronomii i handlu, tereny kem”ingów i ”ól biwakowych oznaczone na 
rysunku planu symbolem Utgh,Utb; 

7) tereny ”rodukcji, tereny usJug oznaczone na rysunku ”lanu symbolem P,U; 

8) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, tereny usJug turystycznych, gastronomii i handlu oznaczone na rysunku planu symbolem 

MN,RM,Utgh; 

9) tereny usJug turystycznych, gastronomii i handlu, tereny usJug oznaczone na rysunku ”lanu symbolem 

Utgh,U; 

10) tereny ”arkingów, tereny kem”ingów i ”ól biwakowych oznaczone na rysunku ”lanu symbolem K”,Utb; 
11) tereny wód ”owierzchniowych oznaczone na rysunku ”lanu symbolem WS; 

12) tereny infrastruktury technicznej kanalizacja i elektroenergetyka oznaczone na rysunku planu symbo-

lem K,E; 

13) tereny ”arkingów oznaczone na rysunku ”lanu symbolem Kp; 

14) tereny usJug, tereny ”arkingów oznaczone na rysunku ”lanu symbolem U,Kp; 

15) tereny ”arkingów, tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku ”lanu symbolem Kp,ZP; 

16) tereny usJug, tereny usJug turystycznych, gastronomii i handlu, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem U,Utgh; 
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17) tereny usJug, tereny turystycznych, gastronomii i handlu, tereny sportu i rekreacji oznaczone na ry-

sunku planu symbolem Utgh,US; 

18) tereny zieleni urządzonej, tereny usJug oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ZP,U; 

19) tereny zieleni urządzonej, turystycznych, gastronomii i handlu, tereny sportu i rekreacji oznaczone na 

rysunku planu symbolem ZP,Utgh,US; 

20) tereny usJug turystycznych, gastronomii i handlu, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tere-

ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem Utgh,MW,MN; 

21) tereny usJug turystycznych, gastronomii i handlu, terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

tereny usJug, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem Utgh,MN,U; 

22) tereny usJug administracji, tereny usJug komunalnych, tereny usJug turystycznych, gastronomii i han-

dlu oznaczone na rysunku planu symbolem Ua,UM,Utgh; 

23) tereny zieleni urządzonej, tereny ”arkingów oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ZP,Kp; 

24) tereny zieleni urządzonej, tereny ”arkingów, tereny usJug oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ZP,K”,U; 
25) tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku ”lanu symbolem US,ZP; 

26) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US; 

27) tereny usJug turystycznych, gastronomii i handlu, tereny usJug, tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem Utgh,U,MN; 

28) tereny usJug, tereny usJug turystycznych, gastronomii i handlu, tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem U,Utgh,MN; 

29) tereny usJug zdrowia, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczona na rysunku planu 

symbolem Uz,MW; 

30) tereny usJug o`wiaty oznaczona na rysunku ”lanu symbolem Uo; 

31) tereny usJug kultu religijnego oznaczone na rysunku ”lanu symbolem Ukr; 

32) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

33) tereny usJug administracji, tereny usJug oznaczone na rysunku ”lanu symbolem Ua,U; 

34) tereny usJug administracji oznaczone na rysunku planu symbolem Ua; 

35) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usJug turystycznych, gastronomii i handlu, 

tereny usJug oznaczone na rysunku planu symbolem MN,Utgh,U; 

36) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usJug, tereny usJug turystycznych - pensjona-

ty oznaczone na rysunku planu symbolem MN,U,Utp; 

37) tereny portu, oznaczone na rysunku planu symbolem KM; 

38) tereny sportu i rekreacji - ”lawa, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem USp; 

39) tereny ”laców ”ublicznych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KP; 

40) tereny ”laców ”ublicznych, teren usJug oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KP,U; 

41) tereny usJug, teren ”laców ”ublicznych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem U,KP; 

42) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ZP; 

43) tereny lasów, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ZL; 

44) tereny ”arkingów, tereny zieleni urządzonej - docelowo tereny dróg ”ublicznych klasy zbiorczej ozna-

czone na rysunku planu symbolem Kp,ZP(KDz); 

45) tereny dróg ”ublicznych - drogi klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDz; 

46) tereny dróg ”ublicznych - drogi klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDl; 

47) tereny dróg ”ublicznych - drogi klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDd; 

48) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KDW; 

49) tereny kolei, oznaczone na rysunku planu symbolem KK; 

50) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem E; 

51) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja oznaczone na rysunku planu symbolem K. 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) nową zabudowę, rozbudowywane czę`ci budynków nalewy lokalizować wg obowiązujących i nieprze-

kraczalnych linii zabudowy okre`lonych na rysunku ”lanu; 
2) linie zabudowy nie dotyczą w szczególno`ci: oka”ów, wykuszy, balkonów, tarasów ”ilastrów, ”ode-

stów, schodów zewnętrznych, detali architektonicznych, ocie”lenia dla budynków istniejących, obiek-

tów i urządzeL infrastruktury technicznej nadziemnych i podziemnych; 

3) dla dziaJek budowlanych graniczących z ulicą Bursztynową, Parkową, Kolejową, Pocztową, Mazo-

wiecką i Nadmorską do”uszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usJugowej, zwartej (”rzebu-

dowę, rozbudowę istniejącej zabudowy z wyjątkiem wolnostojących budynków o walorach zabytko-

wych) tworzącą ciągJe ”ierzeje, tznŁ ”rzylegającą do granic bocznych dziaJek; 
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4) ”rzy ”rojektowaniu nowych budynków lub ”rzebudowie istniejących o szeroko`ci elewacji frontowej 
większej niw 20 m, a takwe ”rzy ”rojektowaniu zes”oJu budynków lub budynków w”isujących się lub 
tworzących wraz z innymi zwarte ”ierzeje nalewy dąwyć do rozczJonkowania architektonicznego bryJy 
budynków (”odziaJ elewacji na szeroko`ci, zrównicowanie wysoko`ci górnej krawędzi elewacji i da-

chów, zrównicowanie geometrii dachów z zachowaniem skom”onowanego wyglądu architektonicznego); 
5) dla ”rojektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysoko`ci zabudowy: 

a) dla budynków jednokondygnacyjnych - do 5,0 m, 

b) dla budynków dwukondygnacyjnych - do 10,0 m, 

c) dla zabudowy 3 - kondygnacyjnej - do 13,0 m, 

d) dla zabudowy 4 - kondygnacyjnej - do 16 m, 

 przy czym wysoko`ć zabudowy okre`lana jest dla budynków zgodnie z przepisami wykonawczymi 

Prawa budowlanego i nie dotyczy elementów technicznych i wy”osawenia technicznego budynków 
oraz obiektów infrastruktury technicznej (telekomunikacyjnej); 

6) do”uszcza się nadbudowę budynków o ”Jaskich dachach o nową kondygnację w ramach poddasza 

uwytkowego z dachami ”ochyJymi, dwu- lub wielospadowymi lub realizację dachów ”ochyJych dwu 
lub wielospadowych; 

7) ustala się ”oziom ”osadowienia ”osadzki ”arterów budynków nie wywszy niw 0,3 m nad istniejącym 

terenem; 

8) ”oJacie dachów ”ochyJych - dwuspadowych i wielos”adowych nalewy realizować jako symetrycznie 

zbiegające się w kalenicy; 

9) dla istniejących i ”rojektowanych budynków ”osiadających dachy mansardowe nie obowiązują usta-

lenia dotyczące nachylenia ”oJaci dachowych okre`lone w Rozdziale 2; 

10) na obszarze ”lanu ustala się ”okrycie dachów ”ochyJych o nachyleniu ”owywej 30° dachówką cera-

miczną, betonową lub innym materiaJem dachówko”odobnym; 

11) nowe budynki garawowe i gos”odarcze oraz stacje transformatorowe mogą mieć wysoko`ć 1 kondy-

gnacji, ”rzy czym wysoko`ć kalenicy nie mowe ”rzekroczyć 5 m, o ile nie ustalono inaczej w Rozdziale 2; 

12) zezwala się na lokalizację garawy wbudowanych lub ”rzybudowanych do gJównej bryJy budynku; 
13) dla dziaJek zabudowanych wolnostojącymi budynkami o walorach zabytkowych ustala się lokalizację 

wolnostojących garawy w gJębi dziaJki tjŁ nie bliwej linii zabudowy niw odlegJo`ć wyznaczona ”rzez tyl-

ną `cianę budynku o walorach zabytkowych; 

14) do”uszcza się realizację budynków gos”odarczych i garawowych na granicach (bocznych i tylnych) 

dziaJek budowlanych, o ile nie ustalono inaczej w Rozdziale 2; 

15) budynki garawowe i gospodarcze realizowane na granicach dziaJek sąsiednich, winny mieć jednakowe 
parametry zabudowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt i wysoko`ć dachów, rozwiązania 
materiaJowe); 

16) zakazuje się lokalizacji blaszanych garawy oraz blaszanych obiektów gos”odarczych; 
17) niezalewnie od zdefiniowanych w § 2 linii zabudowy, dla dziaJek budowlanych graniczących z ulicą 

Bursztynową, Parkową, Kolejową, Pocztową, Mazowiecką i Nadmorską, do”uszcza się w pasie tere-

nu pomiędzy okre`lonymi w planie liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulic, lokalizację: 
a) ogródków gastronomicznych niezadaszonych lub zadaszonych wyJącznie ”arasolami lub markizami, 
b) wiat otwartych od strony ulicy, 

c) lekkich obiektów ”rzybudowanych do frontu budynku (ty”u ogród zimowy, oranweria, weranda) 
sJuwących wyJącznie dziaJalno`ci usJugowej; 

18) ustala się nastę”ujące ”arametry (do Jącznego s”eJnienia), dla obiektów wymienionych w punkcie 17 

lit b i c: 

a) wysoko`ć górnej krawędzi elewacji (oka”u, gzymsu, attyki): 3,0 m - 4,0 m, 

b) geometria dachów: dachy ”Jaskie lub dachy ”ochyJe - jednospadowe o s”adku wyJącznie w stronę 

ulicy i nachyleniu nie większym niw 30º, 
c) minimalna ”owierzchnia awuru frontu wiaty lub ”rzeszklenia `ciany frontowej obiektu: 60%, 
d) szeroko`ć elewacji frontowej obiektu: nie większa niw szeroko`ć elewacji frontowej budynku zlo-

kalizowanego w linii zabudowy; w ”rzy”adku lokalizacji narownej ”rzy skrzywowaniu ulic, do”uszcza 
się taką lokalizację obiektu aby wy”eJniaJa caJo`ć ”asa terenu wzdJuw obu narownych elewacji, 

e) wadna czę`ć lub element obiektów nie mowe wykraczać ”oza linie rozgraniczające (w ”rzestrzeL 
ulic), 

f) dopuszczalne materiaJy: drewno, metal, szkJo, elementy ceramiczne; 
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19) dla budynków i czę`ci budynków zlokalizowanych ”rzed nie”rzekraczalnymi i obowiązującymi liniami 

zabudowy oznaczonymi na rysunku ”lanu ustala się zakaz ich rozbudowy i nadbudowy 

20) dla caJego terenu objętego ”lanem ustala się likwidację tymczasowych oraz zakaz lokalizowania no-

wych ”awilonów handlowych i gastronomicznych (w tym przyczep), tymczasowych hal namioto-

wych oraz mobilnych domków turystycznych; 
21) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w s”osób zmieniający lub zakrywający 

elementy wystroju architektonicznego, w tym kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balu-

strady, gzymsy i zwieLczenia, ”Jyciny i kom”ozycje sztukatorskie, ”oJacie dachowe; 
22) na terenie usJug turystycznych i terenach innych usJug związanych z obsJugą ruchu turystycznego 

do”uszcza się realizację no`ników reklamowych wg nastę”ujących zasad 

- Jączna ”owierzchnia, mierzona ”o obrysie zewnętrznym nie mowe być większa niw 2 m², 
- jest to reklama w formie tablic (szyldów) reklamowych mocowanych do ogrodzeL lub elewa-

cji budynków, 
- dotyczy ”rowadzonej dziaJalno`ci na terenie dziaJki lub zes”oJu dziaJek; 

23) drogi ”ubliczne winny być realizowane jako ”rzestrzenie re”rezentacyjne, urządzone i wy”osawone 

w wysokiej klasy urządzenia ”omocnicze, maJą architekturą i nawierzchnie; 

24) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w szczególno`ci tymczasowych hal 

namiotowych z wyJączeniem namiotu cyrkowego na terenie 113ZP,U. 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) realizacja inwestycji w ramach obszarów Natura 2000 ｭTrzebiatowsko-KoJobrzeski Pas Nadmorskiｬ 

PLH 320017, ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ PLB 320010 musi uwzględniać zasady zagos”odarowania 
terenu oraz zakazy okre`lone w ”rze”isach odrębnych, w szczególno`ci o ochronie przyrody; 

2) nalewy w maksymalnym sto”niu zachować istniejące zadrzewienia; 
3) ustala się zakaz wycinki warto`ciowego drzewostanu za wyjątkiem konieczno`ci wynikającej z reali-

zacji inwestycji celu publicznego w tym urządzeL infrastruktury technicznej; 
4) przy lokalizacji i wykonywaniu nowych obiektów budowlanych, w tym dróg, sieci ”odziemnych i bu-

dynków nalewy chronić istniejącą zieleL; 
5) do nasadzeL nalewy uwywać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów z wyjąt-

kiem urządzonych ogrodów; 
6) energię cie”lną nalewy ”ozyskiwać z przyjaznych dla `rodowiska uródeJ w szczególno`ci nalewy sto-

sować ogrzewanie gazowe oraz systemy wykorzystujące uródJa czystej energii: ”ompy cieplne, kolek-

tory sJoneczne, energię elektryczną; do”uszcza się stosowania ”aliw staJych lub gazowych z sieci 

(z wykluczeniem lokalizacji zbiorników na gaz) ”rzy zasilaniu indywidualnym oraz paliw innych przy 

zasilaniu zbiorczym pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych emisji; 

7) realizacja inwestycji na terenach ”rzylegJych do granic rezerwatu ”rzyrody ｭJezioro Liwia Iuwaｬ musi 

uwzględniać zasady ochrony tych terenów, okre`lone w ”rze”isach odrębnych; 
8) lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych w ”asie nabrzewnym (technicznym i ochronnym) lub 

w bez”o`redniej z nim styczno`ci ”owinna być ”o”rzedzona wymaganym rozpoznaniem geologicz-

nymŁ Przyjęte rozwiązania technologiczne ”owinny bezwzględnie gwarantować eliminację zagroweL 
dla stanu ”asa technicznego, stanowiącego strefę wzajemnego bez”o`redniego oddziaJywania morza 

i lądu, ”rzeznaczonego do utrzymania brzegu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) niniejszy ”lan okre`la obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską w nastę”ujący s”osób: 
a) obiekty w”isane do rejestru zabytków objęte `cisJą ochroną konserwatorską na zasadach okre-

`lonych w ”rze”isach odrębnych: 
 

L.p. obiekt adres nr rejestru 

a) stacja wąskotorowa z torowiskiem i mostem ul. Kolejowa 1286 

b) zagroda ul. Ludna 2 754 

 

b) obiekty o walorach zabytkowych objęte ochroną na ”odstawie niniejszego planu, na zasadach 

okre`lonych w dalszych jego ustaleniach; 

2) dla budynków o walorach zabytkowych oznaczonych na rysunku ”lanu, objętych ochroną niniejszym 

planem, ustala się: 
a) nakaz zachowania formy zewnętrznej budynków z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy na 

zasadach okre`lonych w pkt 3, 
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b) obowiązek zachowania gabarytów, ukJadu kom”ozycyjnego bryJy i elewacji, 

c) nakaz zachowania form detali architektonicznych oraz odtworzenie historycznego detalu na 

obiektach jego pozbawionych, 

d) nakaz zachowania historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej, 

e) zakaz zmiany geometrii dachów istniejących budynków i nakaz zachowania historycznego pokry-

cia dachowego (dachówki ceramicznej lub betonowej) i jego kolorystyki; 

3) budynki o walorach zabytkowych oznaczone na rysunku ”lanu, objęte ochroną, mogą być ”rzebudo-

wywane, rozbudowywane na nastę”ujących zasadach: 
a) do”uszcza się rozbudowę budynków ”od warunkiem zachowania ”ierwotnego wyglądu bryJy bu-

dynku, zwJaszcza elewacji od strony frontowej a takwe eks”onowanych z ulic elewacji bocznych, 

przy czym: 

- rozbudowywana czę`ć budynku winna gabarytami, kom”ozycją elewacji, detalem być dosto-

sowana do istniejącego budynku; wysoko`ć kalenicy i górnej krawędzi elewacji dobudowy-

wanego obiektu nie mowe być wywsza od juw istniejących; nalewy stosować ten sam kąt na-

chylenia dachów, 
- wysoko`ć kalenicy, górnej krawędzi elewacji (gzymsu lub okapu) dobudowanego obiektu nie 

mowe być wywsza od istniejących na budynku; 
b) ”rzebudowa elewacji frontowych budynków, zmieniających geometrię otworów okiennych 

i drzwiowych na ”otrzeby nowych funkcji jest do”uszczalna wyJącznie w kondygnacji parteru 

pod warunkiem zachowania kom”ozycji architektonicznej caJej elewacji (”odziaJy, osie, ujednoli-
cenie architektonicznie i materiaJowo ”ierwszej kondygnacji nadziemnej - parteru); 

c) dla zabudowy wolnostojącej rozbudowywana czę`ć budynku winna być lokalizowana na jego ty-

Jach, w szczególno`ci nalewy oddzielić bryJę obiektu zabytkowego od czę`ci dobudowywanej n”Ł 
poprzez odpowiednio zakom”onowany Jącznik; 

d) do”uszcza się realizację balkonów, loggii i wykuszy na tylnych elewacjach budynków ”od wa-

runkiem harmonijnego wkomponowania ich w caJą elewację oraz stosowania jednolitej formy 

balkonów, loggii i wykuszy na caJej elewacji; 
e) adaptacja poddaszy na cele mieszkalne dopuszczalna jest po wykonaniu stosownych ekspertyz 

technicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 7. Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) okre`lone na rysunku ”lanu tereny oznaczone symbolami ZP, KP, Kp, US, USp, KDz, KDl, KDd, KDW 

stanowią ”rzestrzenie ”ubliczne; 
2) zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni dróg ”ublicznych okre`lono w Rozdziale 2; 

3) ”rzestrzenie ”ubliczne winny być realizowane jako ”rzestrzenie re”rezentacyjne, urządzone i wyposa-

wone wysokiej klasy urządzeniami pomocniczymi, maJą architekturą w jednolitej stylistyce; 

4) nawierzchnie ulic w gJównych ”rzestrzeniach ”ublicznych winny być realizowane jako kamienne lub 

kompozycje elementów kamiennych i drobnowymiarowych elementów betonowych n”Ł kostka beto-

nowa typu ｭstarobrukｬ; 
5) w ”rzestrzeniach ”ublicznych dróg mogą być lokalizowane zgodnie z potrzebami obiekty ”rzystanków 

autobusowych; 

6) przestrzenie publiczne mogą sJuwyć organizacji imprez masowych, w związku z czym, ich zagospoda-

rowanie musi za”ewniać bez”ieczeLstwo ludno`ci zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
7) wszystkie publiczne obiekty i tereny ”owszechnie dostę”ne muszą być tak ”rojektowane, aweby byJy 

dostę”ne dla osób nie”eJnos”rawnych; 
8) wszystkie ”ubliczne obiekty, teren ”lawy lub ich za”lecze (tereny zieleni urządzonej) oraz tereny s”ortowo-

rekreacyjne ”owinny być wy”osawone w wodę biewącą i obiekty sanitarne. 

§ 8. Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu: 

1) okre`lono w Rozdziale 2; 

2) dla terenów MN,Ut”; MN,Utgh; MN,U,U”; U,Utgh,MN; Utgh,MN,U; Utgh,U,MN; Utgh,MN; U,Utgh; 
Uthg,U; Utgh do”uszcza się ”rzekroczenie ”owierzchni zabudowy okre`lonych w Rozdziale 3 o maks. 

5% powierzchni dziaJki lub terenu, w celu lokalizacji usJug odnowy biologicznej, w tym: gabinetu ma-

sawu, gabinetu urody, sali gimnastycznej, siJowni, basenu ką”ielowego, ”rzy czym ”owierzchnia usJug 
odnowy biologicznej nie mowe być mniejsza niw 100 m² ”owierzchni uwytkowej, a powierzchnia lustra 

wody basenu ką”ielowego musi wynosić co najmniej 50 m²Ł 
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§ 9. Ustalenia dotyczące granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających 
ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - okre`lono w § 5 i § 6 w zakresie ochrony przy-

rody, dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

§ 10. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - usta-

lony i ”rojektowany ”odziaJ na dziaJki budowlane okre`lono na rysunku ”lanu i w ustaleniach szczegóJo-

wych RozdziaJu 2, a ponadto: 

1) docelowy ksztaJt dziaJek budowlanych wyznaczają istniejące oraz ”rojektowane granice dziaJek, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się inny ”odziaJ terenów niw okre`lony w pkt 1 na zasadach okre`lonych w Rozdziale 2; 

3) ustala się kierunek ”odziaJu geodezyjnego dziaJek jako ”rosto”adJy do linii rozgraniczającej teren z ulicą 

z dopuszczalnym odchyleniem ± 10º; 
4) do”uszcza się Jączenie dziaJek geodezyjnych, w szczególno`ci gdy istniejąca lub ”rojektowana dziaJka 

budowlana skJada się z kilku dziaJek geodezyjnych; 
5) do”uszcza się korekty granic ustalonych i ”rojektowanych dziaJek budowlanych nie ”okrywających 

się z liniami rozgraniczającymi, mające na celu ”o”rawę ich funkcjonalno`ci (dostę” komunikacyjny, 

poprawa ksztaJtu dziaJek, za”ewnienie wJa`ciwych warunków usytuowania istniejących budynków); 
6) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych oraz dziaJek ”rzeznaczonych do lokalizacji urządzeL 

infrastruktury technicznej stosownie do potrzeb. 

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) ”owiązania komunikacyjne z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym za”ewniają drogi ”ubliczne 
gminne i ”owiatowe ”owiązane z drogą wojewódzką (”oza granicami planu); 

2) dla za”ewnienia ”eJnej obsJugi komunikacyjnej obszaru ustala się zachowanie istniejących i ”lanuje się 
realizację nowych dróg ”ublicznych oraz dróg wewnętrznych - gminnych i prywatnych; 

3) wszystkie tereny w granicach ”lanu będą obsJugiwane komunikacyjnie z ”rzylegJych dróg ”ublicznych 

i wewnętrznych, w szczególno`ci na zasadach okre`lonych w Rozdziale 2; 

4) do”uszcza się realizację dróg rowerowych i ciągów ”ieszo-rowerowych w obrębie istniejących lub 
”rojektowanych ”asów drogowych zlokalizowanych na terenie objętym planem, a takwe w razie po-

trzeby na innych terenach publicznych, w szczególno`ci wskazane na rysunku ”lanu; 
5) w ramach ”oszczególnych terenów i dziaJek, nalewy za”ewnić od”owiednią liczbę miejsc postojowych 

lub garawowych, zas”okajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzględnie-

niem warunków technicznych okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
6) ustala się nastę”ujące wskauniki wy”osawenia w miejsca ”ostojowe ustalonych dziaJek budowlanych, 

na których ”rzewidziane są do realizacji nowe budynki: 

a) dla obiektów handlowych - min. 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 25 m² ”owierzchni uwytkowej, 
b) dla obiektów usJugowych innych niw wymienione w pkt a) - min. 1 stanowisko na kawde roz”o-

częte 40 m² ”owierzchni uwytkowej, 
c) dla obiektów turystycznych (hoteli, ”ensjonatów, a”artamentów, schronisk it”Ł) oraz domów go-

`cinnych i innych obiektów zamieszkiwania zbiorowego - min. 1 stanowisko na 1 ”okój go`cinny 
lub jednostkę mieszkalną, 

d) dla obiektów usJug ”ublicznych - min. 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 75 m² ”owierzchni 
uwytkowej, 

e) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - min. 2 stanowiska dla kawdego budynku, w tym 

maks. 2 stanowiska w 1 garawu wolnostojącym lub wbudowanym, 

f) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - min. 1 stanowisko dla kawdego lokalu mieszkalnego; 

7) przyczepy kempingowe mogą być ”arkowane na urządzonych miejscach postojowych jedynie 

w ramach kem”ingów i ”ól biwakowych; 
8) dla inwestycji nalewy za”ewnić wykonanie ”eJnego uzbrojenia w ”odstawową sieć infrastruktury 

technicznej ”owiązaną z istniejącym systemem gminnym w zakresie: 

a) wodociągu, 
b) kanalizacji sanitarnej, 

c) sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej; 

9) w zakresie wodociągu ustala się - modernizację, rozbudowę istniejącej sieci (min ø110); system wo-

dociągowy nalewy realizować z zapewnieniem: 

a) funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach specjalnych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 
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b) wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie obowiązującymi 

przepisami ”rzeciw”owarowymi; 

10) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się modernizację, rozbudowę istniejącej sieci (min ø63) tJocznej 
i grawitacyjnej; 

11) sieć kanalizacji deszczowej o”arta jest na systemie retencji gruntowej i odprowadzeniu nadmiaru wód 
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (min ø200) i rowów melioracyjnych ”o”rzez wstę”ne 
podczyszczenie, a nastę”nie do jeziora lub kanaJu; 

12) ze względu na istniejącą sieć rowów melioracyjnych (lub pozostaJo`ci), ich krajobrazowe znaczenie 
oraz bardzo korzystne od”rowadzanie wód o”adowych, do”uszcza się na czę`ci obszarów ich ”ozo-

stawienie lub odtworzenie i od”rowadzenie do nich uj`ć kanalizacji deszczowej; 
13) ilo`ć wód deszczowych od”rowadzana do gruntu nie mowe ”rzekraczać jego chJonno`ci; w przypadku 

wystą”ienia nadmiaru wód nalewy je od”rowadzić do kanalizacji deszczowej; 
14) ”rojektuje się dwa systemy od”rowadzenia wód deszczowych - na terenach zabudowanych eksten-

sywnie i nie ”owodujących zanieczyszczenie wód na wJasny grunt zgodnie z przepisami odrębnymi, 

dla dróg i terenów ”owodujących zanieczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrębnymi powierzch-

niowe i do kanalizacji deszczowej; 

15) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne nłn ”rzyJączone do 
sieci słn ”o”rzez istniejące elektroenergetyczne stacje transformatorowe, oznaczone na rysunku planu 

symbolem E; 

a) sieci elektroenergetyczne `redniego i niskiego na”ięcia ”rzebiegające ”rzez tereny zurbanizowane 

i ”rojektowane do zainwestowania nalewy docelowo ”rowadzić jako kablowe ”odziemne w pa-

sach ulic; 

16) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się utrzymanie istniejących systemów oraz ich 
rozbudowę (w tym systemów dostę”u radiowego); 

17) w zakresie sieci gazowej ustala się modernizację, rozbudowę istniejącej sieci (min ø40); 
18) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: 

a) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i zbiorowych uródeJ cie”Ja; 
b) do o”alania nalewy stosować ”aliwa ekologiczne (elektryczno`ć, gaz, olej o”aJowy, drewno i ma-

teriaJy drewno”ochodne) i inne ”aliwa nie ”owodujące ”rzekraczania do”uszczalnych emisji za-

nieczyszczeL do ”owietrza; 
c) w celu ograniczenia emisji do atmosfery ustala się obowiązek modernizacji istniejących kotJowni 

i lokalnych uródeJ cie”Ja - stosowania nowoczesnych systemów grzewczych o”artych na ”aliwie 
staJym, gazowym lub oleju o”aJowym; 

d) w budynkach projektowanych i istniejących do”uszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące 

uródJa energii: ”om”y cie”lne, kolektory sJoneczne, energię elektryczną, it”Ł; 
e) jako ogrzewanie wspomagające w budynkach mieszkalnych mowna uwyć kominków i ”ieców ko-

minkowych, zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
19) w zakresie urządzeL melioracyjnych - ustala się obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, a w przy-

padku konieczno`ci jego naruszenia nalewy zastosować rozwiązanie zastę”cze zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

20) ustala się ”rowadzenie nowo”rojektowanych sieci uzbrojenia technicznego w przestrzeniach publicz-

nych - drogach, terenach zieleni; 

21) obsJugę ”oszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej nalewy realizować z sieci zloka-

lizowanych w ”rzylegJych drogach; 
22) istniejące sieci uzbrojenia technicznego, kolidujące z zainwestowaniem mowliwym do realizacji na 

”odstawie niniejszego ”lanu nalewy ”rzeJowyć; ”rzy modernizacji i przebudowie sieci uzbrojenia tech-

nicznego nalewy uwzględnić konieczno`ć u”orządkowania ”rawnego ich ”rzebiegu ”rzez tereny nie-

publiczne; 

23) dopuszcza się lokalizację urządzeL obsJugujących sieci infrastruktury technicznej (w szczególno`ci 
stacji transformatorowych, przepom”owni `cieków, szaf urządzeL sterujących i rozdzielczych) na te-

renach przestrzeni publicznych (drogi i tereny zieleni) lub innych, pod warunkiem zapewnienia braku 

kolizji z ”odstawową funkcją terenu oraz nieeks”onowanej lokalizacji (n”Ł ”od ziemią); 
24) od”ady nalewy gromadzić w pojemnikach na terenie dziaJki i od”rowadzać je zgodnie z ”olityką go-

spodarowania odpadami w gminie na komunalne skJadowisko od”adów; 
25) wody opadowe z ”owierzchni ”lanowanych ”arkingów w ramach terenów K”,ZP; K” nakazuje się 

przed wprowadzeniem do jeziora lub kanaJu, ”odczyszczać ”o”rzez ”iaskowniki i separatory. 
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§ 12. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich uwytkowaniu: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawowej ”owywej 300 m²; 
2) dla terenów zabudowy oznaczonych symbolem: MN,Ut”; MN,Utgh; MN,U,U”; U,Utgh,MN; Utgh,MN,U; 

Utgh,U,MN; Utgh,MN; Utgh, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej, ustala się maksymalną 
”owierzchnię uwytkową mieszkalną - 200 m² dla kawdej dziaJki budowlanej; 

3) na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego, w tym inwestycji z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej oraz inwestycji dotyczących usJug turystycznych, w tym lokalizacji o`rodków 
wy”oczynkowych, hoteli, staJych ”ól kempingowych lub karawaningowych; 

4) zakazuje się lokalizacji siJowni wiatrowych; 
5) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaga-

niami obrony cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi; 

6) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych, zwJaszcza ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi nalewy 
”rzestrzegać ”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów haJasu w `rodowisku; 

7) na rysunku ”lanu zaznaczono linię ”rzebiegu granicy ”asa technicznego brzegu morskiego zgodnie 

z zarządzeniem Nr 2 Śyrektora Urzędu Morskiego w SJu”sku z dnia 4 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Za-

chodniopomorskiego Nr 71, poz. 1264). W granicach pasa technicznego brzegu morskiego i morskich 

wód wewnętrznych obowiązuje uzyskanie zgody na zagos”odarowanie wJa`ciwego organu admini-

stracji morskiej. Pas techniczny i ”as ochronny tworzą z mocy ustawy ”as nadbrzewny, który stanowi 
obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią i jego zagospodarowanie podlega przepisom odrębnym; 

8) w obszarze planu zlokalizowana jest morska ”rzystaL rybacka w Niechorzu, w granicach którego 
obowiązują ”rze”isy odrębne; 

9) ustalenia ”lanu nie dotyczą obszarów morskich wód wewnętrznych, zasady zagos”odarowania tych 
obszarów ksztaJtują ”rze”isy odrębneŁ 

§ 13. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i uwytkowania te-

renów: 

1) do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu tereny mogą być zagos”odarowane i zabudowane w do-

tychczasowy s”osób; 
2) istniejąca morska ”rzystaL rybacka w Niechorzu, zlokalizowana w ramach ”lawy (teren 61US”) mowe 

być uwytkowany do czasu realizacji nowego ”ortu w ramach terenów 130KM, 131KM, 135 KMŁ 

§ 14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

a takwe obszarów wymagających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji - wszystkie tereny okre`lone na rysunku 
”lanu ”rzeznaczone są do rehabilitacji zabudowy, zagos”odarowania terenu i infrastruktury technicznej. 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14644 ｦ Poz. 1963 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 15. Ustalenia szczegóJoweŁ 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14645 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14646 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14647 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14648 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14649 ｦ Poz. 1963 

 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14650 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14651 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14652 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14653 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14654 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14655 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14656 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14657 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14658 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14659 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14660 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14661 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14662 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14663 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14664 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14665 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14666 ｦ Poz. 1963 

 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14667 ｦ Poz. 1963 

 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14668 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14669 ｦ Poz. 1963 

 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14670 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14671 ｦ Poz. 1963 

 

 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14672 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14673 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14674 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14675 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14676 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14677 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14678 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14679 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14680 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14681 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14682 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14683 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14684 ｦ Poz. 1963 

 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14685 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14686 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14687 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14688 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14689 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14690 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14691 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14692 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14693 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14694 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14695 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14696 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14697 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14698 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14699 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14700 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14701 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14702 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14703 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14704 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14705 ｦ Poz. 1963 

 

 
 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14706 ｦ Poz. 1963 

 

 

§ 16. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 18,23 ha, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 01KDz (o Jącznej ”owierzchni 4,15 ha), 02KDl (o Jącznej ”owierzchni 1,31 ha), 03KDd 

(o Jącznej ”owierzchni 10,51 ha), 04KDW (o Jącznej ”owierzchni 2,26 ha), 

1) przeznaczenie terenu: 

a) KDz - ulice publiczne klasy zbiorczej, 

b) KDl - ulice publiczne klasy lokalnej, 

c) KDd - ulice publiczne klasy dojazdowej, 

d) KDW - ulice wewnętrzne; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulic publicznych i wewnętrznych wyzna-

czają linie rozgraniczające okre`lone na rysunku ”lanu; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć ulic 01KŚz w liniach rozgraniczających zmienna 12 - 20 m zgodnie z rysunkiem planu, 

b) szeroko`ć ulic 02KŚl w liniach rozgraniczających zmienna 10 - 18 m zgodnie z rysunkiem planu, 

c) szeroko`ć ulic 03KŚd w liniach rozgraniczających zmienna 7 - 23 m zgodnie z rysunkiem planu, 

d) szeroko`ć ulic 04KŚW w liniach rozgraniczających zmienna 3,5 - 10 m zgodnie z rysunkiem planu; 

4) nowe zjazdy publiczne i indywidualne mogą być lokalizowane na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; 
5) ”rzestrzeL ulic (w liniach rozgraniczenia) mowe sJuwyć do ”rowadzenia sieci uzbrojenia technicznego 

podziemnego; 

6) w ramach ulic publicznych i wewnętrznych do”uszcza się realizację `ciewek rowerowych; 
7) w ramach ulic klasy dojazdowej i klasy lokalnej mogą być tworzone miejsca postojowe; 

8) na terenie ulicy 01KDz i 03KDd, w miejscu skrzywowania z torami kolejowymi do”uszcza się realiza-

cję dodatkowych ”rzejazdów kolejowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia koLcowe 

§ 17. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów le`nych o powierzchni 3,1118 ha na cele niele`ne; na zmia-

nę ”rzeznaczenia uzyskano zgodę MarszaJka Województwa Zachodnio”omorskiego Nr WRiO_-IV-EN-

6140-27/09 z dnia 12 lutego 2010 r.; ”ozostaJe grunty rolne i le`ne uzyskaJy zgody na zmianę ”rzezna-

czenia na cele nierolnicze i niele`ne w miejscowych ”lanach zagos”odarowania ”rzestrzennego obowiązu-

jących do 31 grudnia 2003 r. 

§ 18. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Rewal. 

§ 19. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal. 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady 
 

Joanna ŚrzewiLska-Śąbrowska 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14707 ｦ Poz. 1963 

 

źaJącznik nr 1.1 

do uchwaJy Nr LXIII/437/10 

Rady Gminy Rewal 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14708 ｦ Poz. 1963 

 

źaJącznik nr 1.2 

do uchwaJy Nr LXIII/437/10 

Rady Gminy Rewal 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14709 ｦ Poz. 1963 

 

źaJącznik nr 1.3 

do uchwaJy Nr LXIII/437/10 

Rady Gminy Rewal 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14710 ｦ Poz. 1963 

 

źaJącznik nr 1.4 

do uchwaJy Nr LXIII/437/10 

Rady Gminy Rewal 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14711 ｦ Poz. 1963 

 

źaJącznik nr 1.5 

do uchwaJy Nr LXIII/437/10 

Rady Gminy Rewal 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14712 ｦ Poz. 1963 

 

źaJącznik nr 1.6 

do uchwaJy Nr LXIII/437/10 

Rady Gminy Rewal 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14713 ｦ Poz. 1963 

 

źaJącznik nr 1.7 

do uchwaJy Nr LXIII/437/10 

Rady Gminy Rewal 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14714 ｦ Poz. 1963 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LXIII/437/10 

Rady Gminy Rewal 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14715 ｦ Poz. 1963 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LXIII/437/10 

Rady Gminy Rewal 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal czę`ci miejscowo`ci Niechorze - strona póJnocna 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

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

poz. 124, Nr 75, poz. 474), Rady Gminy Rewal rozstrzyga, co nastę”uje: 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmŁ) do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Rewal czę`ci miejscowo`ci Niechorze - stro-

na ”óJnocna w”JynęJy nastę”ujące uwagi, których nie uwzględniono: 

1. Uwaga nr 2 wniesiona w dniu 19 marca 2010 rŁ dotyczyJa dziaJek nr ewid.31/12, 278/1, 680/1-

682/3 i zawieraJa nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 

ｦ ”rze”rowadzenie ciągu komunikacyjnego 03KŚd ”rzez dziaJkę nr ewid. 176/2, a nie przez 

dziaJkę nr ewidŁ 32Ł Uwaga zostaJa odrzucona ”oniewaw obsJuga komunikacyjna drogą 03KŚd 

zostaJa dostosowana do obowiązującego miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego dla dziaJki nr 32 (”oza granicami ”lanu), który ”rzewiduje lokalizację drogi tej samej kla-

sy w nawiązaniu do terenów objętych ”lanem; ”rzyjęte rozwiązanie kontynuuje takwe rozwią-
zania wcze`niej obowiązujących miejscowych ”lanów, 

ｦ zwiększenie ”owierzchni zabudowy dziaJki nr ewid. 680/1-682/3 do 100% w przypadku za-

budowy usJugowo-handlowej i gastronomicznejŁ Uwaga zostaJa odrzucona ”oniewaw ”olityka 
”rzestrzenna okre`lona w studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego i aktualna ”olityka gminy nie ”rzewiduje znaczącej intensyfikacji zabudowy i zagospo-

darowania juw zabudowanych terenów miejscowo`ci; ”rzyjęcie tak wysokich ”arametrów 
wskaunika zabudowy jest ”raktycznie niemowliwe ze względów funkcjonalnych, technicznych 
i ”rawnych (Warunki techniczne, jakim ”owinny od”owiadać budynki i ich usytuowanie). 

2. Uwaga nr 3 zJowona w dniu 22 marca 2010 rŁ, dotyczyJa terenów 110MN,Utgh;111MN,Utgh i zawie-

raJa wniosek zwiększenia ”owierzchni zabudowy o 10% dla maJych dziaJek w sąsiedztwie dziaJek o znacz-

nie większej ”owierzchniŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw nie mowna byJo ”rzyjąć w planie 

za”isów, z natury rzeczy uogólnionych, które s”eJniJyby wywej okre`lone wądanie, a które nie s”owodowa-

Jyby niekontrolowanego ”rocesu zwiększania ”owierzchni zabudowy; ”rzyjęto zasadę uwzględnienia tego 
rodzaju wniosków dla konkretnych dziaJekŁ 

3. Uwaga nr 5 wniesiona w dniu 22 marca 2010 rŁ dotyczyJa dziaJki nr ewid.161 i zawieraJa wniosek 
”rzeciw ”owstaniu na dziaJce drogi 01KŚz - ulica ”ubliczna klasy zbiorczejŁ Uwaga zostaJa uwzględniona 
czę`ciowo ”oniewaw odstą”iono od realizacji tego fragmentu drogi 01KŚz, ”ozostawiając na ”asie terenu 
funkcję ”arkingową zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Rewal. 

4. Uwaga nr 7 wniesiona w dniu 22 marca 2010 r. dotyczyJa terenów 81U,Utgh,MN; 68Utgh,U,MN 
i 143 Mn,Utgh,U zawieraJa nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 

ｦ dodanie za”isu, który okre`la, we na dziaJkach z okre`loną funkcją gastronomiczną włw 
obiekty nie wliczają się do ”owierzchni zabudowy lub stanowią osobną kategorię s”osobu 
zagospodarowania terenu z osobno okre`lonym ”rocentem zabudowyŁ Uwaga nie zostaJa 
uwzględniona ”oniewaw nie mowna byJo ”rzyjąć w ”lanie za”isów, z natury rzeczy uogólnio-

nych, które s”eJniJyby wywej okre`lone wądanie, a które nie s”owodowaJyby niekontrolowa-

nego ”rocesu zwiększania ”owierzchni zabudowy, 
ｦ zmiana wskaunika zabudowy dla terenów 81U,Utgh,MN; 68Utgh,U,MN ”owŁ zabudowy do 60%, 

pow. biol. czynna do 5%, zadaszenie miejsc konsumpcyjnych do 15%. Dla terenu 143 MN,Utgh,U 

zmiana pow. zabudowy do 35%, pow. biol. czynna do 35%, zadaszenie miejsc konsumpcyj-

nych do 15%Ł Uwaga zostaJa uwzględniona w czę`ci dotyczącej wskaunika zabudowy dla 
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terenu 143 MN,Utgh,U - zwiększono wskaunik do 30%, (”rzyjęty ”arametr jest kom”romi-

sowy i nie będzie miaJ w”Jywu na tereny sąsiednie) a dla ”ozostaJych terenów nie zostaJa 
uwzględniona, z uwagi na ”rzyjętą ”olitykę ”rzestrzenną okre`loną w studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego i aktualną ”olitykę gminy nie ”rzewidującą 
znaczącej intensyfikacji zabudowy i zagos”odarowania juw zabudowanych terenów miejsco-

wo`ci; w projekcie planu przewidziano parametry zabudowy i zagospodarowania odpowiada-

jące aktualnym, ich zwiększenie s”owoduje nadmierne trudno`ci funkcjonalne, w szczegól-

no`ci dalsze obciąwenie nie w ”eJni wydolnego ukJadu komunikacyjnego i infrastruktury tech-

nicznej. 

5. Uwaga nr 9 wniesiona w dniu 22 marca 2010 r. i 29 marca 2010 rŁ dotyczyJa dziaJki nr ewid.270/2 

i zawieraJa wniosek aby zwiększyć ilo`ć kondygnacji do 4 na terenie 83Utgh,U,MNŁ Uwaga nie zostaJa 
uwzględniona ”oniewaw ”olityka ”rzestrzenna okre`lona w studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego i aktualna ”olityka gminy nie ”rzewiduje znaczącej intensyfikacji zabudowy i za-

gos”odarowania juw zabudowanych terenów miejscowo`ci; w sąsiedztwie terenu objętego uwagą nie 
wystę”uje tak wysoka zabudowa, a lokalizacja nowej jest nieuzasadniona takwe charakterem zabudowy 
caJej miejscowo`ci; zwiększenie wysoko`ci zabudowy mowe ”owodować takwe utrudnienia natury funk-

cjonalnej i rodzić konflikty (kwestia nasJonecznienia sąsiedniej zabudowy w kontek`cie intensywno`ci 
i wysoko`ci zabudowy)Ł 

6. Uwaga nr 11 wniesiona w dniu 26 marca 2010 rŁ dotyczyJa dziaJki nr ewidŁ160 ”oJowonej na te-

renie 40Kp,Utb i zawieraJa wniosek o mowliwo`ć zabudowy dziaJki budynkiem mieszkalnym o wysoko`ci 
do 2,5 kondygnacjiŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw teren zlokalizowany jest w bez”o`rednim 
sąsiedztwie rezerwatu ”rzyrody ｭJezioro Liwia-Iuwaｬ, dla którego obowiązuje ”lan ochrony (Roz”orządze-

nie Wojewody Zachodnio”omorskiego) ”rzewidujące ograniczenia zagos”odarowania terenów; ogranicze-

nia w zagos”odarowaniu terenu byJy wskazywane ”rzez RŚO_ w Szczecinie; teren ten jest terenem nie-

nadającym się do zabudowy (”odmokJy, grunty nieno`ne) do zabudowy; kolejnym argumentem ”rzema-

wiającym za nieuwzględnieniem wniosku jest tew sąsiedztwo ”lanowanej drogi zbiorczej 01KŚz i linii ko-

lejki wąskotorowej stwarzającym uciąwliwo`ci dla zabudowy mieszkaniowejŁ 

7. Uwaga nr 12 wniesiona w dniu 29 marca 2010 rŁ dotyczyJa terenu 143 MN,Utgh,U i zawieraJa 
nastę”ujące wnioski, które nie zostaJy uwzględnione: 

ｦ zwiększenie wskaunika zabudowy z 25% do 35%Ł Uwaga zostaJa uwzględniona w czę`ci-
wskaunik zabudowy zostaJ zwiększony do 30%Ł Jak argumentowano wcze`niej ”olityka 
”rzestrzenna okre`lona w studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego i aktualna ”olityka gminy nie ”rzewiduje znaczącej intensyfikacji zabudowy i zagospo-

darowania juw zabudowanych terenów miejscowo`ci; ”rzyjęty ”arametr jest kompromisowy 

i nie będzie miaJ w”Jywu na tereny sąsiednie, 
ｦ zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej z 60% do 45%Ł Uwaga zostaJa uwzględniona 

w czę`ci - ”owierzchnia biologicznie czynna zostaJa zmniejszona do 50% co ma związek 
z ”rzyjęciem kom”romisowego wskaunika ”owierzchni zabudowy, 

ｦ zmiana obowiązującej linii zabudowy w nie”rzekraczalną linie zabudowyŁ Uwaga nie zostaJa 
uwzględniona ”oniewaw wzdJuw ulicy Bursztynowej wyksztaJciJ się do`ć zdyscy”linowany 
ciąg zabudowy, w szczególno`ci o walorach zabytkowych; wymagania Jadu ”rzestrzennego 
i wymogi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (warunkującego uzgodnienie ”rojektu ”la-

nu) nakazaJy ”rzyjęcie obowiązującej linii zabudowyŁ 
ｦ dotyczy lokalizacji lekkich zadaszeL (wiat, ogrodów zimowych) i wprowadzenie dla w/w 

obiektów osobnej kategorii s”osobu zagos”odarowania terenu z osobno okre`lonym ”rocen-

tem zabudowyŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona z analogicznym uzasadnieniem jak dla uwa-

gi nr 7. 

8. Uwaga nr 13 wniesiona w dniu 29 marca 2010 rŁ dotyczyJa dziaJki nr ewidŁ 846ł7 ”oJowonej na 
terenie 12Utgh,MN,U i zawieraJa wniosek o zwiększenie wskaunika zabudowy do 30%Ł Uwaga nie zosta-

Ja uwzględniona ”oniewaw ”olityka ”rzestrzenna okre`lona w studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego i aktualna ”olityka gminy nie ”rzewiduje znaczącej intensyfikacji zabudowy 
i zagos”odarowania terenów miejscowo`ci; rejon ten będzie stanowiJ ”eryferyjną czę`ć miejscowo`ci 
Niechorze, w którym ”rzewidziano niezbyt intensywną zabudowę, ”odobnie jak na terenach ”oJowonych 
dalej na zachód objętych odrębnym ”lanem; ”rzyjęcie wywszych wskauników s”owodowaJoby dalsze ob-

ciąwenie ukJadu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej a takwe terenów ”ublicznych, rekreacyjnych 
w szczególno`ci ”laweŁ 
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9. Uwaga nr 14 wniesiona w dniu 2 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa dziaJki nr ewidŁ 28 ”oJowonej na te-

renie 11MN,Utp i 13 MN,Utp i zawieraJa nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 

ｦ zwiększenie wskaunika zabudowy dla terenów 11MN,Ut” i 113 MN,Utp z 15% do 25% 

i zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej do z 70% do 40%Ł Uwaga nie zostaJa 
uwzględniona ”oniewaw ”olityka ”rzestrzenna okre`lona w studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego i aktualna ”olityka gminy nie ”rzewiduje znaczącej in-

tensyfikacji zabudowy i zagos”odarowania juw zabudowanych terenów miejscowo`ci; rejon 
ten będzie stanowiJ ”eryferyjną czę`ć miejscowo`ci Niechorze, w którym ”rzewidziano nie-

zbyt intensywną zabudowę; ”rzyjęcie wywszych wskauników s”owodowaJoby dalsze obcią-
wenie ukJadu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej a takwe terenów ”ublicznych, re-

kreacyjnych w szczególno`ci ”laweŁ 
ｦ zwiększenie wysoko`ci ”osadowienia ”osadzki z 0,30 m do 0,50 mŁ Uwaga nie zostaJa 

uwzględniona ”oniewaw ”rzyjęty ”arametr ”osadowienia ”osadzki ma za”obiec niekorzyst-

nemu zjawisku wynoszenia budynków w górę i wykorzystywania na cele usJug turystycz-

nych ”omieszczeL ”iwnicznych; ”rzyjęcie mniejszego ”arametru jest korzystne ze względu 
na dostę”no`ć osób nie”eJnos”rawnych, 

ｦ wykre`lenie z projektu planu drogi 04KDW i wJączenie go do terenu 11MN,Ut” oraz 12MN,Ut” 

tworząc w ten s”osób jednolity terenŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw w procedurze 

”lanistycznej dla tego rejonu ujęto wnioski równych takwe innych wJa`cicieli nieruchomo`ci; 
za takim rozwiązaniem o”owiedziaJa się Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna; 

w terminie ”rzewidzianym na skJadanie wniosków do ”lanu nie w”JynąJ od”owiedni wniosek 
dotyczący ”owywszych terenów, 

ｦ zmiana zapisu w § 15 ust. 9 pkt 3 i § 15 ust. 10 pkt 3 powinien brzmieć: minimalna szero-

ko`ć frontu dziaJki 25 m - z wyjątkiem wlotów dróg wewnętrznych do drogi ”ublicznejŁ 
Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw ”ojęcie szeroko`ci frontu dziaJki jest ”owszechnie 
rozumiane i stosowane w ”rze”isach odrębnych; nie ma więc ”otrzeby stosowania innych 
standardów, które mogJyby ”owodować chęć naruszania zasad ochrony Jadu ”rzestrzennegoŁ 

10. Uwaga nr 16 wniesiona w dniu 6 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa dziaJek nr ewid. 260 i 623ł5 ”oJo-

wonych na terenie 44MN,Utgh i zawieraJa wniosek o zwiększenie wskaunika zabudowy z 20% do 40%. 

Uwaga zostaJa uwzględniona w czę`ci - wskaunik zabudowy zostaJ zwiększony do 25%Ł Uwaga 
uwzględniona w czę`ci ”oniewaw ”olityka ”rzestrzenna okre`lona w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i aktualna ”olityka gminy nie ”rzewiduje znaczącej intensyfikacji zabu-

dowy i zagos”odarowania juw zabudowanych terenów miejscowo`ci; ”rzyjęcie wywszych wskauników 
s”owodowaJoby dalsze obciąwenie ukJadu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej a takwe terenów 
publicznych, rekreacyjnych w szczególno`ci ”laweŁ 

11. Uwaga nr 17 wniesiona w dniu 6 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa dziaJki nr ewidŁ 55 ”oJowonej na te-

renie 47Utgh,MW,MN i zawieraJa wniosek o przesuniecie nieprzekraczalnej linii zabudowy na koniec dziaJki 
od strony skrzywowania ulŁ Kolejowej i PomorskiejŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw ”oJowenie 
dziaJki na skrzywowaniu z ruchliwą drogą ”owiatową i niekorzystny (ostry) kąt skrzywowania uniemowliwia 
zabudowę dziaJki bez w”Jywu na funkcjonalno`ć i warunki bez”ieczeLstwa na skrzywowaniu; wskazanym 
jest pozostawienie otwartej (niezabudowanej przestrzeni) w sąsiedztwie skrzywowania; wymiary i ksztaJt 
dziaJki ”raktycznie uniemowliwiają realizację zabudowy o ”arametrach okre`lonych dla tego terenu; ze 

względu na eks”ozycję dziaJki i wymogi Jadu ”rzestrzennego nie mowna do”u`cić zabudowy substandar-

dowej (typu pawilon). 

12. Uwaga nr 18 wniesiona w dniu 6 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa terenów 57Utgh i 63Utgh i zawieraJa 
nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 

ｦ ”ozostawienie wskaunika ”owierzchni zabudowy do 40% na terenie 57UtghŁ Uwaga zostaJa 
uwzględniona w czę`ci - o”rócz dziaJki nr 371(uwzględniono uwagę wJa`cicieli), 

ｦ umowliwienie zabudowy granicy dziaJki od frontuŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona, ”oniewaw 
wielko`ć i ”arametry zagos”odarowania dziaJki (usytuowanie budynku zabytkowego 
i zadrzewienia) s”owodowaJyby niekorzystną zmianę ”rzestrzenną dla sąsiedniego ”lacu, na 
dziaJce tej mowliwa jest rozbudowa lub budowa nowych obiektów ”rzy uwzględnieniu ”rzyję-
tej w projekcie planu linii zabudowy, 

ｦ ograniczenie wysoko`ci zabudowy w kwartale 63Utgh do 3 kondygnacjiŁ Uwaga nie zostaJa 
uwzględniona, ”oniewaw w kwartale tym istniaJa juw zabudowa o wysoko`ci 4 kondygnacji 
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(niedawno ulegJa s”aleniu), a inwestor zamierza ją odbudować; wnoszący uwagę nie ”odaje 
racjonalnych argumentów, dla których nalewaJoby ograniczyć wysoko`ć zabudowy, 

ｦ uzu”eJnienie za”isów o zakaz wznoszenia w bez”o`rednim sąsiedztwie obiektów zabytko-

wych innych budynków dysharmonijnych i konkurującychŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona 
”oniewaw nie mowna byJo okre`lić racjonalnego za”isu regulującego wzajemne ”oJowenie no-

wej zabudowy względem zabytkowej; ustalenia ”rojektu ”lanu w zakresie ochrony zabytków 
regulują w czę`ci kwestie rozbudowy obiektów, co za”ewne w czę`ci od”owiada ”rawdo”o-

dobnie intencjom skJadającego uwagęŁ 

13. Uwaga nr 19 wniesiona w dniu 8 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa dziaJki nr ewidŁ290 ”oJowonej na te-

renie 26Utgh i zawieraJa wniosek o zwiększenie wskaunika zabudowy z 20% do 36,6% i zmniejszenie 

”owierzchni biologicznie czynnej do minŁ35,4%Ł Uwaga zostaJa uwzględniona w czę`ci - wskaunik zabu-

dowy zostaJ zwiększony do 25%Ł Uwaga uwzględniona w czę`ci ”oniewaw ”olityka ”rzestrzenna okre`lo-

na w studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego i aktualna polityka gminy nie 

”rzewiduje znaczącej intensyfikacji zabudowy i zagos”odarowania juw zabudowanych terenów miejsco-

wo`ci; ”rzyjęcie wywszych wskauników s”owodowaJoby dalsze obciąwenie ukJadu komunikacyjnego 

i infrastruktury technicznej a takwe terenów ”ublicznych, rekreacyjnych w szczególno`ci ”laweŁ 

14. Uwaga nr 20 wniesiona w dniu 9 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa dziaJek nr ewid.609 i 623ł2 ”oJowo-

nych na terenie 45MN,Utgh i zawieraJa wniosek o zwiększenie wskaunika zabudowy z 20% do 30%. 

Uwaga zostaJa uwzględniona w czę`ci - wskaunik zabudowy zostaJ zwiększony do 25%Ł Uwaga 
uwzględniona w czę`ci ”oniewaw ”olityka ”rzestrzenna okre`lona w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i aktualna ”olityka gminy nie ”rzewiduje znaczącej intensyfikacji zabu-

dowy i zagos”odarowania juw zabudowanych terenów miejscowo`ci; ”rzyjęcie wywszych wskauników 
s”owodowaJoby dalsze obciąwenie ukJadu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej a takwe terenów 
publicznych, rekreacyjnych w szczególno`ci ”laweŁ 

15. Uwaga nr 22 wniesiona w dniu 12 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa dziaJek nr ewid.74;653;6 i zawie-

raJa nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 

ｦ normatyw ”arkingowy okre`lony w § 11 pkt 5 i 7 ”owinien być inaczej okre`lony dla nieru-

chomo`ci ”osiadającej zabytkowe budynki lub budynki objęte ochroną konserwatorskąŁ 
Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw wskauniki ”arkingowe zostaJy uznane jako bardzo 
istotne regulatory intensywno`ć zabudowyŁ Istniejąca sytuacja w tym zakresie jest gJęboko 
niezadawalająca, obniwenie wskauników s”owodowaJoby dalsze niedo”uszczalne ”ogorszenie 
sytuacji, 

ｦ zamiana dziaJki nr ewidŁ 6 na inną gminną dziaJkę lub zes”óJ dziaJek o tej samej powierzchni 

przeznaczonej na cele pensjonatowe lub ”rzeznaczenie dziaJki ”od mieszkalnictwo i usJugi tu-

rystyczne i inny przebieg drogi 3KDd. Zaproponowanie innego przebiegu drogi 3KDd lub caJ-
kowita rezygnacja z fragmentu drogi 3KŚdŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw 
w procedurze planistycznej dla tego rejonu ujęto wnioski równych, takwe innych wJa`cicieli 
nieruchomo`ci a takwe wzięto ”od uwagę szersze ”owiązania komunikacyjne z terenami po-

Jowonymi ”oza granicami ”lanu (w tym cmentarz komunalny); za takim rozwiązaniem o”o-

wiedziaJa się Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna; w terminie przewidzianym na 

skJadanie wniosków do ”lanu nie w”JynąJ od”owiedni wniosek dotyczący ”owywszych tere-

nów; ”lan nie rozstrzyga o kwestii zamiany gruntów tym nie mniej ”rze”isy ”rawa do”usz-

czają taką mowliwo`ć na eta”ie realizacji planu. 

16. Uwaga nr 23 wniesiona w dniu 12 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa dziaJek nr ewid.635;401;511;660 

”oJowonych na terenach 57Utgh,MN;63Utgh;66Utgh,U i zawieraJa nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 

ｦ zmiana ustaleL i oznaczeL dotyczących terenu 57Utgh,MN zwiększenie wysoko`ci zabudowy 
z 2 do 3, na 2 do 4 kondygnacji, zwiększenie wskaunika zabudowy z 40% do 50% i zmniej-

szenie powierzchni biologicznie czynnej z 40% do 30%Ł WyJączenie z oznaczenia jako bu-

dynku o walorach zabytkowych budynku wczasowego ”oJowonego na dzŁ nr 635. Uwaga nie 

zostaJa uwzględniona ”oniewaw ”olityka ”rzestrzenna okre`lona w studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego i aktualna polityka gminy nie przewiduje zna-

czącej intensyfikacji zabudowy i zagospodarowania juw zabudowanych terenów miejscowo-

`ci; ”rzyjęcie wywszych wskauników s”owodowaJoby dalsze obciąwenie ukJadu komunikacyj-

nego i infrastruktury technicznej a takwe terenów ”ublicznych, rekreacyjnych w szczególno`ci 
”lawe; obiekt o charakterze zabytkowym jest ujęty w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; WKZ uzgodniJ ”rojekt ”lanu w związku z czym zmiana za”isów nie byJa mowliwa, 
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ｦ zmiana oznaczeL w czę`ci graficznej ”lanu dotyczącej terenu 66Utgh,UŁ WyJączenie z ozna-

czenia jako budynku o walorach zabytkowych budynku wczasowego ”oJowonego na dzŁ 
nr 660Ł Prze”rowadzenie na caJej szeroko`ci dziaJki nr 660 nieprzekraczalnej linii zabudowy 

równolegJej do linii rozgraniczającej tereny 67Utgh,U i 03KŚdŁ Uwaga nie zostaJa uwzględ-

niona w odniesieniu do budynku zabytkowego z tych samych względów jak dla dziaJki 
nr 635; dla ulicy Parkowej ”rzyjęto zachowanie historycznego usytuowania zabudowy nada-

jącej szczególnie charakterystyczny charakter od”owiedni dla rozwoju funkcji kurortowychŁ 

17. Uwaga nr 24 wniesiona w dniu 12 kwietnia 2010 r. i 14 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa dziaJek 
nr ewidŁ18;26 ”oJowonych na terenie 5MN,Utgh; 8MN,Ut”; 10MN,Ut”; 13MN,Ut”; 11MN,Ut”; 02KŚl; 03 KŚd 

i zawieraJa nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 

ｦ zwiększenie wysoko`ci zabudowy do 4-5 kondygnacjiŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona, 
ｦ zwiększenie wskaunika zabudowy do 40%-50%Ł Uwaga nie zostaJa uwzględniona, 
ｦ zmniejszenie zakresu ”odziaJu dziaJek na tereny elementarne 5MN,Utgh; 8MN,Ut”; 9MN,Ut”; 

10MN,Utp; 11MN,Utp; 13MN,Utp; 02KDl; 03KŚdŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona, 
ｦ zmienić ”rzebieg ulicy 03KŚd tak, aby nie ”owodowaJa zbytniego rozdrobnienia ”osiadanych 

dziaJekŁ Uwaga nie zostaJa uwzględnionaŁ 

W odniesieniu do wszystkich ”owywszych uwag ”owodem nieuwzględnienia jest ”olityka ”rzestrzenna 

okre`lona w studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego i aktualna polityka 

gminy nie ”rzewiduje znaczącej intensyfikacji zabudowy i zagos”odarowania terenów miejscowo`ci; rejon 
ten będzie stanowiJ ”eryferyjną czę`ć miejscowo`ci Niechorze, w którym ”rzewidziano niezbyt intensyw-

ną zabudowę, ”odobnie jak na terenach ”oJowonych dalej na zachód objętych odrębnym ”lanem; dla tego 
rejonu ujęto wnioski równych, takwe innych wJa`cicieli nieruchomo`ci a takwe wzięto ”od uwagę szersze 
powiązania komunikacyjne z terenami ”oJowonymi ”oza granicami ”lanu (w tym cmentarz komunalny); za 

takim rozwiązaniem o”owiedziaJa się Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna; w terminie prze-

widzianym na skJadanie wniosków do ”lanu nie w”JynąJ od”owiedni wniosek dotyczący ”owywszych te-

renów; ”rzyjęcie wywszych wskauników s”owodowaJoby dalsze obciąwenie ukJadu komunikacyjnego 
i infrastruktury technicznej a takwe terenów ”ublicznych, rekreacyjnych w szczególno`ci ”laweŁ 

18. Uwaga nr 26 wniesiona w dniu 13 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa dziaJek nr ewid.932;846/10;753/9 

”oJowonych na terenie 123Utgh,MN,U i zawieraJa wniosek o likwidację ”arkingu znajdującego się w bez-

”o`rednim sąsiedztwie włw dziaJekŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw jedną z najistotniejszych 

kwestii do rozwiązania w ”rojekcie ”lanu byJo ”ole”szenie warunków do ”arkowania; ”oszukiwano dobrze 
”oJowonych miejsc będących wJasno`cią gminy lub Skarbu PaLstwa; teren objęty uwagą nalewy do nie-

licznych s”eJniających te warunkiŁ 

19. Uwaga nr 27 wniesiona w dniu 14 i 19 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa dziaJki nr ewidŁ715ł11 ”oJo-

wonej na terenie 90Utgh,U i zawieraJa wniosek o zwiększenie wskaunika zabudowy do 35%Ł Uwaga nie 
zostaJa uwzględniona ”oniewaw ”olityka ”rzestrzenna okre`lona w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i aktualna ”olityka gminy nie ”rzewiduje znaczącej intensyfikacji zabu-

dowy i zagos”odarowania juw zabudowanych terenów miejscowo`ci; ”rzyjęcie wywszych wskauników 
s”owodowaJoby dalsze obciąwenie ukJadu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej a takwe terenów 
publicznych, rekreacyjnych w szczególno`ci ”laweŁ Uwaga zawieraJa takwe wniosek o uwzględnienie mow-
liwo`ci zabudowy mieszkaniowej ”rzy ulŁ SzczeciLskiejŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw wska-

zana wywej ”olityka ”rzestrzenna ”referuje zachowanie terenów usJug turystycznych (o`rodków wy”o-

czynkowych) z ograniczeniem ich wtórnej ”arcelacji i przeznaczaniem ich na inne cele. 

20. Uwaga nr 28 wniesiona w dniu 14 i 16 kwietnia.2010 rŁ dotyczyJa dziaJki nr ewidŁ29 ”oJowonej 
na terenach 12MN,Utp; 13MN,Utp; 04KDW; 03KDd; 15Kp i zawieraJa nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 

ｦ naruszenie art. 1, ust. 2 pkt 6, art. 1, ust. 2 pkt 9, art. 15, ust. 1 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym. Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw jej tre`ć i inten-

cje nie są zrozumiaJeŁ 
ｦ zwiększenie ”owierzchni zabudowy do 30%Ł Uwaga nie zostaJa uwzględnionaŁ 
ｦ zmniejszenie ”owŁ biologicznie czynnej do 30%Ł Uwaga nie zostaJa uwzględnionaŁ 

W odniesieniu do obu ”owywszych uwag ”owodem nieuwzględnienia jest ”olityka ”rzestrzenna okre`lona 
w studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego i aktualna polityka gminy nie 

”rzewiduje znaczącej intensyfikacji zabudowy i zagos”odarowania terenów miejscowo`ci; rejon ten będzie 
stanowiJ ”eryferyjną czę`ć miejscowo`ci Niechorze, w którym ”rzewidziano niezbyt intensywną zabudo-

wę, ”odobnie jak na terenach ”oJowonych dalej na zachód objętych odrębnym ”lanem; dla tego rejonu 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 109 ｦ 14720 ｦ Poz. 1963 

 

ujęto wnioski równych, takwe innych wJa`cicieli nieruchomo`ci a takwe wzięto ”od uwagę szersze ”owią-
zania komunikacyjne z terenami ”oJowonymi ”oza granicami ”lanu (w tym cmentarz komunalny); za takim 

rozwiązaniem o”owiedziaJa się Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna; w terminie przewidzia-

nym na skJadanie wniosków do ”lanu nie w”JynąJ od”owiedni wniosek dotyczący ”owywszych terenów; 
”rzyjęcie wywszych wskauników s”owodowaJoby dalsze obciąwenie ukJadu komunikacyjnego 
i infrastruktury technicznej a takwe terenów ”ublicznych, rekreacyjnych w szczególno`ci ”laweŁ 

21. Uwaga nr 30 wniesiona w dniu 14 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa terenów 90Utgh,U; 124 Utgh,U 
i zawieraJa nastę”ujące nieuwzględnione wnioski: 

ｦ w rozdziale 1 § 4 pkt 19 poszerzenie o zapis - w czasie od 1 roku od wej`cia w wycie włw 
planu miejscowego mowliwo`ć lokalizacji obiektów tymczasowych ”rzed liniami zabudowyŁ 
Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw jednym z celów s”orządzania ”lanu byJo u”orząd-

kowanie kwestii obiektów czasowychŁ Zagos”odarowanie tego rodzaju byJo nadmiernie roz-

wijane w ostatnich latach zakJócając istotnie wizerunek miejscowo`ci i jego walory prze-

strzenne (Jad ”rzestrzenny)Ł Projekt ”lanu w”rowadza nowe rozwiązanie zastę”ujące zabu-

dowę czasową, ”olegające na mowliwo`ci u”orządkowanego zagos”odarowania frontów 
dziaJek atrakcyjnymi obiektami związanymi z funkcjami usJugowymi (handel, gastronomia) dla 
okre`lonych ulic, 

ｦ w rozdziale 1 § 11 pkt 7 zmniejszenie wskaunika miejsc ”arkingowych i § 12 pkt 1, 2, 5. 

Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw wskauniki ”arkingowe zostaJy uznane jako bardzo 

istotne regulujące intensywno`ć zabudowyŁ Istniejąca sytuacja w tym zakresie jest gJęboko 
niezadawalająca, obniwenie wskauników s”owodowaJoby dalsze niedo”uszczalne ”ogorszenie 
sytuacji. 

ｦ dotyczy terenu 90Utgh,U - linia zabudowy powinna uwzględniać istniejący budynek ”rzy 
ul. Bursztynowej z ul. SzczeciLskąŁ Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw linia zabudo-

wy zostaJa okre`lona dla caJego kwartaJu; linie zabudowy nie uwzględniają lokalizacji istnieją-
cych obiektów substandardowych a dotyczą gJównie ”lanowanej nowej zabudowy; linia za-

budowy nie ogranicza mowliwo`ci uwytkowania rozbudowanej czę`ci budynku (niewidocznej 
na mapie), 

ｦ obiekt zatraciJ charakter zabytkowy: uwaga nie uwzględniona ”oniewaw obiekt o charakterze 

zabytkowym jest ujęty w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkówŁ WKZ uzgodniJ 
projekt planu w związku z czym zmiana za”isów nie byJa mowliwaŁ 

22. Uwaga nr 31 wniesiona w dniu 14 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa terenów 90Utgh,U; 124 Utgh,UŁ 
Z uwagi na tre`ć uwagi rozstrzygnięto ją jak uwagę nr 30 

23. Uwaga nr 32 wniesiona w dniu 14 kwietnia 2010 rŁ dotyczyJa dziaJki nr ewidŁ309 ”oJowonej na 
terenie 22Utgh,MN i zawieraJa wniosek o zwiększenie wskaunika zabudowy z 25% do 40% i zmniejsze-

nie powierzchni biologicznie czynnej z 60% do 35%Ł Uwaga nie zostaJa uwzględniona ”oniewaw ”olityka 
”rzestrzenna okre`lona w studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego i aktual-

na ”olityka gminy nie ”rzewiduje znaczącej intensyfikacji zabudowy i zagos”odarowania juw zabudowa-

nych terenów miejscowo`ci; ”rzyjęcie wywszych wskauników s”owodowaJoby dalsze obciąwenie ukJadu 
komunikacyjnego i infrastruktury technicznej a takwe terenów ”ublicznych, rekreacyjnych w szczególno`ci 
”laweŁ 

24. Uwaga nr 35 wniesiona w dniu 15 kwietnia 2010 rŁ zostaJa odrzucona ”oniewaw wniosek w”Jy-

nąJ ”o wyznaczonym terminieŁ 

Czę`ć ”owywszych uwag a takwe czę`ć uwag roz”atrzonych ”ozytywnie ma charakter wniosków do ”lanu, 
które winny być zJowone na wcze`niejszym eta”ie ”roceduryŁ Wójt roz”atrując uwagi do wyJowonego ”ro-

jektu ”lanu staraJ się je uwzględnić ”od warunkiem, we nie będą one naruszaJy ”olityki ”rzestrzennej gmi-

ny i nie będą ”rzedJuwaJy ”rocedury ”lanistycznejŁ Uwagi mowna byJo uwzględnić w takim zakresie aby nie 

naruszyć interesów ”rawnych innych osób i ”odmiotów, a takwe nie zmieniać za”isów ”rojektu w zakresie 

ustaleL uzgodnionych z organami do tego ”owoJanymiŁ 

Nieuwzględnienie czę`ci włw uwag byJo ”odyktowane konieczno`cią za”ewnienia ”rawidJowych kierun-

ków rozwoju miejscowo`ci z uwzględnieniem konieczno`ci minimalizacji wystą”ienia konfliktów interesów 
publicznego i ”rywatnychŁ S”osób roz”atrzenia uwag jest zgodny z ｭWykazem uwag zgJoszonych na 
podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzenne-

go gminy Rewal czę`ci miejscowo`ci Niechorze - strona ”óJnocnaｬ. 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LXIII/437/10 

Rady Gminy Rewal 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania do czę`ci miejscowo`ci Niechorze 
- strona póJnocna 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

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

poz. 124, Nr 75, poz. 474), Rady Gminy Rewal rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 

mieszkaLców tjŁ urządzenie gminnych terenów ”ublicznych, budowa gminnych dróg lokalnych, dojazdo-

wych i wewnętrznych oznaczonych od”owiednio symbolem KŚl, KŚd, KŚW oraz budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej oraz o`wietlenia drogowego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 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; 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 146) - stanowią zadania wJa-

sne gminy. 

2. Finansowanie inwestycji o których mowa w § 1 ust. 1, odbywać się będzie z budwetu gminy na 
mocy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146), przy czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej gminy, 
2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej w s”rawie wieloletnich ”rogramów inwestycyjnychŁ 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym i ustawą 

Prawo ochrony `rodowiskaŁ 

§ 2. 1. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii związane z dziaJaniami inwestycyjnymi 
realizowanymi ”rzez gminę (”rzyJącza energetyczne lub gazowe) realizowane będą w s”osób okre`lony 
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, 

poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; 

z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, 

poz. 104, Nr 81, poz. 530) przez dystrybutora energii. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 odbywać się będzie z budwetu gminy na mocy 
”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz stosownych umów zawartych z dystrybutorem energii. 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym, mŁ inŁ, ustawą 

Prawo energetyczne, Prawo budowlane i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
1963 

 

  


