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UCHWAIA NR LXX/580/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W MY_LIBORZU 

 z dnia 28 ”audziernika 2Ńń0 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

My`libórz w miejscowo`ci My`libórz, w rejonie ul. Szarych SzeregówŁ 

Na podstawie 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 ”óuniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ 
zmian.) Rada Miejska w My`liborzu uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XL/329/2009 Rady Miejskiej w My`liborzu z dnia 28 maja 2009 r. 

o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

My`libórz w miejscowo`ci My`libórz, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy My`libórz (uchwaJa Nr LXV/511/2010 Rady Miejskiej w My`liborzu 

z dn. 28 czerwca 2010 r.) uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy My`libórz w miejscowo`ci My`libórz, w rejonie ul. Szarych Szeregów, zwaną dalej zmianą 
planu. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 1,67 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy terenem parkowym, 

2) od wschodu ul. Szarych Szeregów, 
3) od ”oJudnia terenem ką”ieliska, 
4) od zachodu jeziorem My`liborskim. 

3Ł Granice obszaru objętego zmianą ”lanu okre`la rysunek zmiany planu w skali 1:500, zwany dalej 

rysunkiem zmiany planu. 

4. Obszar zmiany planu obejmuje tereny o powierzchniach: 

1) 1.UTL - pow. 0,7160 ha 

2) 2.UTL - pow. 0,7510 ha 

3) 3.KDL - pow. 0,1200 ha 

4) 4.KDW - pow. 0,0590 ha 

5) 5.KPJ - pow. 0,0100 ha 

6) 6.KDW - pow. 0,0140 ha. 

§ 2. Przedmiotem zmiany ”lanu są tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę rekreacyjno - wy”oczynkową, 
apartamentową, hotelową, sezonowe i caJoroczne domki rekreacyjne, do”uszczone są usJugi w tym skle-

py o powierzchni do 100 m², ukJad komunikacyjny oraz obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 

§ 3. 1. Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 stanowi 

źaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy My`libórz 
(uchwaJa Nr LXV/511/2010 Rady Miejskiej w My`liborzu z dn. 28 czerwca 2010 r.) stanowi źaJącznik 
nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3Ł Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasadach ich finansowania stanowi źaJącznik 
nr 3, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4Ł Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowi źaJącznik nr 4, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 
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RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar zmiany planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzezna-

czenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku zmiany planu oraz w tek`cie zmiany planu w s”osób 
oznaczający funkcję terenu: 

a) UTL - tereny zabudowy rekreacyjno - wypoczynkowej 

b) KDL - teren drogi publicznej - ulica lokalna, 

c) KDW - teren drogi wewnętrznej, 
d) KPJ - tereny ciągu ”ieszo - jezdnego. 

3. W terenie elementarnym w”rowadzono wydzielenie wewnętrzne 1Łś, ”rzeznaczające teren na sta-

cje transformatorowąŁ 

4. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze zmiany ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

5Ł PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJowe dla 
terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszarŁ 

§ 5. Uwyte w planie okre`lenia oznaczają: 

1) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie 

wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: ”arteru - w wypadku, gdy 

jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych, albo `cian fundamentowych, je-

weli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; ”rzy czym do powierzchni zabudowy 

wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich elementów budynku jak: ”rze`wi-

ty, przej`cia i przejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cofnięte) i loggio-balkony przysta-

wiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty 
garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku oraz ”owierzchnię obiektów ”omocniczych (gospo-

darczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł; ”rzy czym do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się 
”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”oniwej ”oziomu terenu oraz powierzchni scho-

dów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecz-

nych, daszków, oka”ów dachowych a takwe nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, base-

nów i sztucznych oczek wodnych; do powierzchni zabudowy na dziaJce budowlanej wlicza się ”o-

wierzchnię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł; 
2) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJaniaŁ Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 

gazowe 2-go stopnia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru zmiany planu 

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

1) obszar zmiany ”lanu znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu ｭBｬ My`libórz, na którym 

obowiązują zakazy wyznaczone na mocy ”rze”isów odrębnych, a takwe na terenie obszaru cennego 

przyrodniczo OC-15; 

2) na obszarach bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią obowiązuje rzędna ”osadowienia budynków na 
wysoko`ci min. 0,5 metra ”owywej ”oziomu lustra jeziora; 

3) zakazuje się likwidacji trzcinowisk; do”uszcza się likwidację do 25% trzcinowisk pod warunkiem, we 
”rze”rowadzona inwentaryzacja ”rzyrodnicza nie wykawe w obrębie ”lanowanej wycinki miejsc lęgo-

wych chronionych gatunków ”taków, w tym przypadku stwierdzonych na obszarze planu trzciniaka 

i trzcinniczka; 

4) do”uszcza się wzbogacenie szaty ro`linnej ”o”rzez nasadzenia zieleni rodzimymi gatunkami ro`linno-

`ci niskiej i wysokiej. 
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§ 7. 1. Ustalenia funkcjonalne: W obszarze zmiany ”lanu do”uszcza się skle”y o powierzchni sprze-

dawy do 100 m²Ł 

2. Ustalenia form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) lokalizacje obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego np. budki tele-

foniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe it”Ł warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla 
komunikacji koJowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych; 

2) wysoko`ć budynku mierzy się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku (z wyJą-
czeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych i garawy) do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu; 

3) do”uszcza się niezbędną wycinkę drzew, związaną z realizacją ”rzeznaczenia okre`lonego w ustale-

niach szczegóJowych, za wyjątkiem drzew nadwodnych i ”rzydrownych; 
4) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji powinny zamykać się w granicach dziaJki 

budowlanej; 

5) do”uszcza się zabudowę na granicy dziaJki budowlanej; 
6) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków wyJącznie dla celów obsJugi technologicznej; 
7) zakazuje się realizacji dachów kolebkowychŁ 

3. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”o granicach linii rozgraniczających; 
2) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysunku 

zmiany planu. 

3) do”uszcza się wydzielanie i Jączenie dziaJek, jeweli sJuwy ono korekcie ich granic lub umowliwia ”rzyJą-
czenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu ”o”rawy warunków zagos”odarowania; 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-

blicznych i wewnętrznych ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 

2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym zapewnia dro-

ga ”ubliczna zaliczona do kategorii dróg gminnych (ul. Szarych Szeregów); 
3) rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunku-

je się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniej-

szej niw ta, która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”ostojowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia, 
a którą wylicza się na ”odstawie wskauników ”odanych w ustaleniach szczegóJowych; 

4) wymogi w zakresie za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe okre l̀one w pkt 3 nie obowiązują w przypadku: 

a) zmiany s”osobu uwytkowania, ”rzebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego wywoJującej ”o-

trzeby postojowe do 1 miejsca postojowego, 

b) budowy, przebudowy, rozbudowy tymczasowego obiektu budowlanego wywoJującej ”otrzeby 
postojowe do 3 miejsc postojowych, 

c) zagospodarowania tymczasowego związanego z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki ga-

stronomiczne, itp.). 

5Ł Ustalenia inwynieryjne: 

1) linie rozgraniczające ulic, ciągów ”ieszo - rowerowych wyznaczają korytarze infrastruktury technicz-

nej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeweniem pkt 16; 

2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

mienionymi w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowa-

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego, z zastrzeweniem pkt 16; 

3) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i nowej sieci wodociągowej zasilanej z sieci wodociągowej w ulicy 

Szarych SzeregówŁ 
4) system wodociągowy nalewy realizować: 

a) z zapewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zaopatrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej; 

b) z uwzględnieniem za”ewnienia wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych; 
5) od”rowadzanie `cieków sanitarnych kanalizacją sanitarną o `rednicy 0,2 m w ulicy Szarych SzeregówŁ 

Śo czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do”uszcza się indywidualne od”rowadzenia `cieków sanitar-

nych do zbiorników bezod”Jywowych; 
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6) od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą i nową kanalizacją deszczową o `rednicy 0,3 m do istnie-

jącego kolektora deszczowego o `rednicy 0,6 m w ulicy Szarych Szeregów, którym wody opadowe 

po podczyszczeniu w piaskownikach i se”aratorach substancji ro”o”ochodnych od”rowadzane są do 
jeziora My`liborskiegoŁ Śo czasu realizacji kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie wód 
o”adowych do indywidualnych zbiorników umowliwiających gromadzenie wód o”adowych; 

7) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i nowej sieci gazowej `redniego ci`nienia zasilanej z sieci gazowej 

w ulicy Szarych SzeregówŁ 
8) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: niskoemisyjne 

instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne uródJa 
energii jak: kolektory sJoneczne, ”ompy cieplne itp. o parametrach emisji zanieczyszczeL s”eJniają-
cych warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie z przepi-

sami prawa geologicznego i górniczego; 
9) do”uszcza się instalowanie kominków stanowiących uzu”eJniające uródJo cie”Ja; 
10) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV 

i 0,4 kV ”o”rzez nową stację transformatorową 15ł0,4 kV; 

11) obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i nowych sieci kablowych; 

12) ustala się czasowe gromadzenie od”adów staJych w pojemnikach zlokalizowanych na ”oszczególnych 
posesjach a nastę”nie wywowenia ich na skJadowisko od”adów staJych, s”osób gromadzenia odpa-

dów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
13) nowe sieci inwynieryjne oraz sieci istniejące, ”rzeznaczone do ”rzebudowy, nalewy ”rowadzić jako 

podziemne; 

14) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m. 

15) na obszarach bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, okre`lonych na rysunku zmiany ”lanu, obowiązu-

ją ograniczenia wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 
16) do”uszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

wszystkie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia okre`lone w zmianie ”lanu nie dotyczą sieci 
i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

17) obsJuga telekomunikacyjna z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; do”uszcza się 
”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji: sieci, urządzeL i obiektów 
związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną; 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla ”oszczególnych terenów 

§ 8. Teren 1.UTL. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rekreacyjno - wypoczynkowa w formie domków rekreacyjnych; 
2) do”uszcza się lokalizację zabudowy a”artamentowej; 

3) do”uszcza się lokalizację usJug w ”arterach budynków; 
4) do”uszcza się lokalizację budowli związanych z obsJugą terenu ty”u pomost itp. 

2. Ustalenia form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) minimalna pow. terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 25%; 

2) maksymalna pow. zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 35%; 

3) wysoko`ć zabudowy: 
a) dla domków rekreacyjnych do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wywej niw 9 m do kalenicy, 

b) dla budynków a”artamentowych złi bez usJug do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wywej niw 
15 m; 

4) domki rekreacyjne kryte dachami czterospadowymi o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 35 stopni; 

5) budynki apartamentowe kryte dachami o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 0 do 35 stopni; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu: 

a) w odlegJo`ci 4 metrów od terenu 3ŁKŚL, 
b) w odlegJo`ci 3 metrów od 4.KDW, 

c) w odlegJo`ci 15 metrów od linii brzegowej jeziora My`liborskiego; 
7) wzdJuw linii brzegowej jeziora My`liborskie obowiązuje zachowanie ”asa ogólnodostę”nego o szeroko-

`ci minimum 10 metrów; 
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8) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego z zastrzeweniem pkt 9; 

9) w ”rzy”adku realizacji usJug gastronomicznych w ”arterach budynków, do”uszcza się tymczasowe 

zagospodarowanie w formie otwartych, letnich ogródków gastronomicznych; 

10) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących - z zastrzeweniem pkt 11; 

11) do”uszcza się reklamy związane z przeznaczeniem terenu wbudowane na elewacjach budynków lub 
reklamy nie związane z gruntem; 

12) obowiązuje ”oziom ”osadowienia ”osadzki ”arteru na wysoko`ci minimum 0,50 m ponad poziomem 

lustra jeziora; 

13) zakazuje się realizacji ”eJnych ogrodzeL; 
14) w ”rzy”adku realizacji ”arkingów naziemnych obowiązują nasadzenia drzew w ilo`ci 1 drzewo na 

5 miejsc postojowych w obszarze terenu elementarnego. 

15) czę`ć terenu ”oJowona w obszarze bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, oznaczonym na rysunku 

zmiany planu. 

3Ł Ustalenia zasad ”arcelacji: Śo”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane, ”od warunkiem za-

chowania dostę”u do drogi ”ublicznej: 

a) o powierzchni nie mniejszej niw 800 m², 
b) o szeroko`ci frontu min. 15 m od strony 3.KDL, 

c) o kącie nachylenia granic w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego w gra-

nicach 70°÷ 95°, w ”asie minimum 10 metrów wzdJuw terenu 3ŁKŚLŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów: 3ŁKŚL ”o”rzez maksymalnie dwa zjazdy i/lub 4.KDW i/lub 6.KDW; 

2) ustala się wskauniki miejsc postojowych do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla 

samochodów: 
a) domki rekreacyjne sezonowe i caJoroczne - min. 2 miejsca postojowe/1 domek 

b) apartamenty - min. 1 miejsce postojowe/2 apartamenty 

c) usJugi - 1 miejsce postojowe/50 m² ”owŁ uwytkowej; 
3) ustala się wskauniki miejsc postojowych do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla 

rowerów: 
a) apartamenty - min. 1 miejsce postojowe/1 apartament, 

b) usJugi - 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych. 

5Ł Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: 3.KDL, 

4.KDW, 6.KDW i 1.UTL; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: wodo-

ciągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej; 
3) w granicach terenu do”uszcza się realizację nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 

z elektroenergetycznej sieci 15 kV. 

§ 9. Teren 2.UTL. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rekreacyjno - wypoczynkowa, turystyczna, hotelowa, pensjonatowa itp.; 

2) do”uszcza się lokalizację a”artamentów; 
3) do”uszcza się lokalizację usJug w budynkach; 

4) do”uszcza się lokalizację budowli związanych z obsJugą terenu ty”u ”omost itp. 

2. Ustalenia form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) minimalna pow. terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego 25%; 

2) maksymalna pow. zabudowy w granicach terenu elementarnego: 35%. 

3) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych lecz nie więcej niw 15 m; 

4) budynki kryte dachami o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 0 do 35 stopni; 

5) wzdJuw linii brzegowej jeziora My`liborskie obowiązuje zachowanie ”asa ogólnodostę”nego o szeroko-

`ci minimum 10 metrów lub w przypadku lokalizacji w tym pasie budynku - zastosowanie rozwiązaL 
architektonicznych ”ozwalających na utworzenie ciągu ”ieszego o szeroko`ci minimum 2 metrów 

w celu za”ewnienia kontynuacji swobodnego ”rzej`cia wokóJ jeziora; 
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6) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu: 

a) w odlegJo`ci 4 metrów od terenu 3ŁKŚL, 
b) w odlegJo`ci 3 metrów od 4ŁKŚW i 5.KPJ; 

c) w odlegJo`ci zmiennej od 10 do 15 metrów od linii brzegowej jeziora My`liborskiego; 
7) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego z zastrzeweniem pkt 8; 

8) w ”rzy”adku realizacji usJug gastronomicznych w ”arterach budynków, do”uszcza się tymczasowe 

zagospodarowanie w formie otwartych, letnich ogródków gastronomicznych; 

9) do”uszcza się reklamy związane z przeznaczeniem terenu; 

10) obowiązuje ”oziom ”osadowienia ”osadzki ”arteru na wysoko`ci minimum 0,50 m ponad poziomem 

lustra jeziora; 

11) zakazuje się realizacji ”eJnych ogrodzeL; 
12) czę`ć terenu ”oJowona w obszarze bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, oznaczonym na rysunku 

zmiany planu. 

3. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznej: 
a) o powierzchni nie mniejszej niw 800 m², 
b) o szeroko`ci frontu min. 15 m od strony 3.KDL, 

c) o kącie nachylenia granic w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego w gra-

nicach 70°÷ 95°, w ”asie minimum 10 metrów wzdJuw terenu 3ŁKŚL; 
2) do”uszcza się wydzielenie dziaJki dla ”otrzeb stacji transformatorowej, zgodnie z rysunkiem zmiany 

”lanuŁ Nie obowiązują zasady ustalone w punkcie 1. 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenów 3ŁKŚL ”o”rzez maksymalnie dwa zjazdy i/lub 4.KDW; 

2) ustala się wskauniki miejsc postojowych do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla 

samochodów: 
a) hotele, pensjonaty - min. 1 miejsce postojowe/10 Jówek 

b) apartamenty - min. 1 miejsce postojowe/2 apartamenty 

c) usJugi - 1 miejsce postojowe/50 m² ”owŁ uwytkowej 
3) ustala się wskauniki miejsc postojowych do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla 

rowerów: 
a) hotele, pensjonaty - min. 3 miejsca postojowe/10 Jówek 

b) apartamenty - min. 1 miejsce postojowe/1 apartament 

c) usJugi - 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych. 

4) ustala się dojazd do terenu 1Łś od strony terenów 3ŁKŚL iłlub 4ŁKŚWŁ 

5Ł Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: 3.KDL, 

4.KDW, 5.KPJ i 2.UTL; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: wodo-

ciągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji kolektora 

deszczowego o `rednicy 0,6 m wraz z urządzeniami ”odczyszczającymi (piaskownik i separator sub-

stancji ropopochodnych); 

4) w granicach terenu dopuszcza się realizację nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej 

z elektroenergetycznej sieci 15 kV. 

§ 10. Teren 3.KDL. 

1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna - czę`ć ulicy lokalnejŁ 

2. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego, nie związanego z przeznaczeniem terenu ｦ z zastrze-

weniem pkt 2; 

2) do”uszcza się wy”osawenie terenu w elementy maJej architekturyŁ 
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3. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: ”romenada i `ciewka rowerowa; 
2) do”uszcza się lokalizację maksymalnie po dwa zjazdy na teren 1.UTL i 2.UTL. 

5Ł Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy w nowej lokalizacji; 

2) ustala się realizację nowej sieci: elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, telekomunikacyjnej, kanalizacji 

deszczowej. 

§ 11. Teren 4.KDW. 

1Ł Ustalenia funkcjonalne: Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: źakazuje się zagos”o-

darowania tymczasowego, nie związanego z przeznaczeniem terenu 

3. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy zmienna od 6,0 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem zmia-

ny planu. 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego bez wyodrębniania jezdni i chodników; 
2) ulica zakoLczona ”lacem do zawracania. 

5Ł Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji i budowy w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się realizację nowych sieci inwynieryjnychŁ 

§ 12. Teren 5.KPJ. 

1Ł Ustalenia funkcjonalne: Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo - jezdny. 

2. Ustalenia form zabudowy i s”osobu zagos”odarowania terenu: źakazuje się tymczasowego zago-

spodarowania terenu. 

3. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 3,0 m do 5,5 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

3) czę`ć terenu ”oJowona w obszarze bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, oznaczonym na rysunku 

zmiany planu. 

4. Ustalenia komunikacyjne: Ustala się ciąg ”ieszo-jezdny bez wyodrębniania jezdni i chodnikówŁ 

5Ł Ustalenia inwynieryjne: Śo”uszcza się realizację nowych sieci inwynieryjnychŁ 

§ 13. Teren 6.KDW. 

1Ł Ustalenia funkcjonalne: Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i s”osobu zagos”odarowania terenu: źakazuje się tymcza-

sowego zagospodarowania terenu. 

3. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy zmienna od 5,0 m do 7,0 m, zgodnie z rysunkiem zmiany 

planu. 
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4. Ustalenia komunikacyjne: Ustala się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego bez wy-

odrębniania jezdni i chodnikówŁ 

5Ł Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy 

w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się realizację nowych sieci inwynieryjnychŁ 
RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 14. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30% dla terenów objętych niniejszą 
zmianą ”lanu, z wyJączeniem terenów gminy. 

§ 15. Na obszarze objętym zmianą ”lanu uchwaloną niniejszą uchwaJą traci moc zmiana miejscowego 

”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta My`libórz w rejonie ul. Szarych Szeregów, zgodnie 

z uchwaJą XXIIł156ł2000 Rady Miejskiej w My`liborzu z dnia 20 kwietnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Za-

chodniopomorskiego Nr 21, poz. 254 z dnia 7 czerwca 2000 r.). 

§ 16. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy My`libórzŁ 

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

Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 
 

Mariusz Norsesowicz 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LXX/580/2010 

Rady Miejskiej w My`liborzu 

z dnia 28 ”audziernika 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LXX/580/2010 

Rady Miejskiej w My`liborzu 

z dnia 28 ”audziernika 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LXX/580/2010 

Rady Miejskiej w My`liborzu 

z dnia 28 ”audziernika 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy My`libórz w miejscowo`ci My`libórz, w rejonie ul. Szarych Szeregów 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413, zm. 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) okre`la się s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy. 

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

kaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym ”rzebudowę ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem podziemnym, `ciewkami rowerowymi, zie-

lenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w rozumieniu prze-

”isów o ochronie `rodowiska, 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 2. Teren 3.KDL, w którym za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalewą-
ce do zadaL wJasnych gminy stanowi drogę ”ubliczną - czę`ć ulicy lokalnej, w której ustala się ”rzekrój: 
promenada i `ciewka rowerowa. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 

ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gospodarce ko-

munalnej i o ochronie `rodowiskaŁ 

2Ł S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska Dz. U. Nr 62, 

poz. 627), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszej zmianie planu podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z ”óuniejszymi zmianami). 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wskazane w § 2 finansowane będą 
”rzez budwet gminy lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LXX/580/2010 

Rady Miejskiej w My`liborzu 

z dnia 28 ”audziernika 2010 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy My`libórz w miejscowo`ci My`libórz, w rejonie ul. Szarych Szeregów 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 2007 r. 

Nr 127, poz. 880, zm. 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, zm. 2010 r. 

Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 

poz. 1043) oraz na ”odstawie o`wiadczenia Burmistrza Miasta i Gminy My`liborza stwierdza się, we do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy My`libórz 

w miejscowo`ci My`libórz, w rejonie ul. Szarych Szeregów, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz 

z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL zmiany ”lanu na `rodowisko nie wniesiono w ustawowym terminie 

wadnych uwagŁ 
531
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UCHWAIA NR XLVII/465/10 

 RADY MIEJSKIEJ W PIOTACH 

 z dnia 29 ”audziernika 2Ńń0 r. 

w s”rawie: okre`lenia wysoko`ci stawek ”odatku od nieruchomo`ci. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i o”Jatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, 

poz. 620, Rada Miejska w PJotach uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Okre`la się nastę”ujące stawki ”odatku od nieruchomo`ci obowiązujące na terenie Gminy PJoty 

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarczej bez względu na s”osób sklasyfikowania 

w ewidencji gruntów i budynków - 0,57 zJ od 1 m² ”owierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4, 15 zJ od 1 ha 

powierzchni, 

c) ”ozostaJych, w tym zajętych na ”rowadzenie od”Jatnej statutowej dziaJalno`ci ”owytku ”ublicz-

nego ”rzez organizacje ”owytku ”ublicznego - 0,15 zJ od 1 m² ”owierzchni; 
2) od budynków lub ich czę`ci: 

a) mieszkalnych - 0,56 zJ od 1 m² ”owierzchni uwytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

czę`ci zajętych na ”rowadzenie dziaJalno`ci gos”odarczej - 17,67 zJ od 1 m² ”owierzchni uwyt-

kowej, z wyjątkiem budynków lub ich czę`ci związanych z prowadzeniem dziaJalno`ci gos”odar-

czej weterynaryjnej, od których stawka wynosi 7,20 zJ za 1 m2, 


