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2Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym mŁinŁ ustawą 

z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z ”óunŁ zm.), ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL ”ublicznych (tjŁ Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z ”óunŁ 
zm.), ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 

z ”óunŁ zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (tjŁ Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z ”óunŁ zmianŁ), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków (tjŁ Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z ”óunŁ zm.) i ustawą z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.). 

3. Starania o ”ozyskanie `rodków strukturalnych funduszy na rozwój regionalny, ”owyczek i kredytów 
”referencyjnych będą ”rowadzone samodzielnie przez GminęŁ 

4. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewącej do zadaL wJasnych Gminy, 

”rowadzona będzie we ws”óJdziaJaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi dziaJającymi 

i inwestującymi na terenie Gminy, tak, aby zoptymalizować wydatki ”ubliczne, n”Ł koordynacja ”rac ”rzy 
realizacji ”oszczególnych rodzajów uzbrojenia technicznego wraz z budową nawierzchni ulicŁ 

5Ł Jako gJówne zasady realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewącej do zadaL 
wJasnych Gminy, przyjmuje się uwzględnianie szeroko ”ojętego interesu ”ublicznego mieszkaLców oraz 
rachunku ekonomicznego uwzględniającego efektywno`ć inwestycji, czyli wysoko`ć nakJadów przypada-

jących na jednego mieszkaLca korzystającego z wybudowanej infrastruktury. 

§ 5. Przewiduje się, we Jączne koszty ”rzygotowania nieruchomo`ci w włw zakresie na ”oszczególne 
cele, ”ochodzić będą z budwetu Gminy i wyliczone na podstawie indywidualnych ocen i wycen. 
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UCHWAIA NR L/337/10 

 RADY GMINY KOIOBRZśG 

 z dnia 27 wrze`nia 2Ńń0 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę`ci miejscowo`ci 
Śuwirzyno - pomiędzy obrębami: Grzybowo, Stary Borek, Karcino oraz istniejącymi drogami 

gminnymi i powiatowąŁ 

Na podstawie 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, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmia-

ny: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 

Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), Rada Gminy KoJobrzeg 
uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwalą Nr XXVIII/169/2005 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 23 wrze`nia 2005 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejsco-

wo`ci Śuwirzyno, obręb ewidencyjny Śuwirzyno, zmienioną uchwaJą Nr XI/66/2007 z dnia 13 sierpnia 

2007 r. oraz uchwaJą Nr XLIV/294/10 z dnia 30 marca 2010 r., ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJobrzeg, ”rzyjętego uchwaJą 
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Nr XVI/92/2000 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 21 lipca 2000 r., zmienionego uchwaJą Nr XXX/197/2002 

Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 25 czerwca 2002 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego czę`ci miejscowo`ci Śuwirzyno, zwany dalej ｭplanem miejscowymｬ. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 524,272 ha, którego granice oznaczono na 
rysunku w skali 1:5000, stanowiącym zaJącznik Nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik Nr 1 - rysunek w skali 1:5000, obejmujący obszar o powierzchni 514,883 ha; 

2) zaJącznik Nr 2 - rysunek w skali 1:1000, obejmujący obszar o powierzchni 5,693 ha; 

3) zaJącznik Nr 3 - rysunek w skali 1:1000, obejmujący obszar o powierzchni 2,915 ha; 

4) zaJącznik Nr 4 - rysunek w skali 1:1000, obejmujący obszar o powierzchni 0,423 ha; 

5) zaJącznik Nr 5 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny KoJobrzeg dla obszaru objętego niniejszym planem, `wiadczący o zgodno`ci rozwiązaL ”lanu ze 
studium; 

6) zaJącznik Nr 6 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

7) zaJącznik Nr 7 - rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

4. Przedmiotem planu miejscowego jest w”rowadzenie zakazu zabudowy wynikającego z potrzeb 

ochrony `rodowiska na obszarze objętym planem, z wyjątkiem terenów istniejącej zabudowy zagrodowej 
oraz istniejących urządzeL infrastruktury technicznej. 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu miejscowego 

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

1. Teren planu miejscowego stanowi zwarty obszar podzielony na tereny elementarne o równych 
funkcjach lub zasadach zagos”odarowania, okre`lone liniami rozgraniczającymi. 

2Ł Kawdy teren elementarny oznaczono na zaJączniku graficznym oraz w tek`cie ”lanu miejscowego 

identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu w zakresie rysunku, symbol 

literowy oznacza funkcję terenu lub klasę drogi; symbol drogi zbiorczej w zakresie zaJącznika Nr 2 otrzymuje 

symbol jak droga objęta zakresem ”lanu s”orządzonego dla terenu sąsiedniego, której jest kontynuacjąŁ 

3. Ustalenia planu formuJowane są na dwóch poziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązują na caJym obszarze objętym planem, ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze terenu 
elementarnego, ”rzy którym są zawarte, 

1) ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach ustaleL: 
a) przeznaczenie terenu, 

b) ksztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu, 

c) zasady ”odziaJu terenu, 
d) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, 
e) ustalenia komunikacyjne, 

f) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, 

g) ustalenia wynikające z prze”isów odrębnych; 
2) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformuJowano ustalenia szczegóJowe obowiązujące dla 

caJego terenu elementarnego, s”orządzone w formie tabeli - ｭkarty terenuｬ, oznaczonej symbolem te-

renu i zawierającej jego ”owierzchnię, segregując tre`ć ustaleL wg ustalonych gru”Ł 

4. W obrębie terenu elementarnego wystę”ować mogą ograniczenia i wymogi z tytuJu: 

1) ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - obszarów i obiektów chronionych - wynikające z tego tytuJu 
rygory ustalono w § 6 niniejszej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach 

szczegóJowych wJa`ciwego terenu elementarnego, a obszar ich obowiązywania lub miejsce wystę-
powania oznaczono na rysunku planu; 

2) ”oJowenia na obszarach ”olderów - ｭPolder Śuwirzynoｬ, ｭPolder Grzybowoｬ - wynikające z tego tytuJu 
rygory ustalono w § 10 niniejszej uchwaJy, a informacje o ”oJoweniu na tych obszarach zawarto 

w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu elementarnego; 
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3) ”oJowenia na obszarze górniczym ochrony zJowa wód leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - wynikające z tego 

tytuJu rygory ustalono w § 10 niniejszej uchwaJy, a informacje o ich wystę”owaniu zawarto w usta-

leniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu elementarnego; 

4) ”oJowenia na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego brzegu morskiego, stanowiącego jedno-

cze`nie obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią - wynikające z tego tytuJu rygory ustalono 

w § 10 niniejszej uchwaJy, a informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych 
wJa`ciwego terenu elementarnego; 

5) ”oJowenia w obszarze ”o`redniego zagrowenia ”owodzią - wynikające z tego tytuJu rygory ustalono 

w § 10 niniejszej uchwaJy; 

5Ł Śla obszarów objętych zaJącznikami: Nr 2, Nr 3, Nr 4 w § 9 niniejszej uchwaJy ustalono zasady 
obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

6Ł Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji zaJączników graficznych - rysunków ”lanu miejscowego: 

1) z terenu o”racowania, oznaczonego na zaJączniku Nr 1 w skali 1:5000, wyodrębniono 3 obszary 

objęte zakresem rysunków w skali 1:1000, stanowiące zaJączniki: Nr 2, Nr 3, Nr 4, których granice, 
jako granice opracowania lub granice rysunku, oznaczono w s”osób okre`lony w legendzie; 

2) kawdy teren elementarny oznaczono na rysunkach identyfikatorem cyfrowo - literowym, zgodnym 

z odpowiednim identyfikatorem ustaleL w tek`cie ”lanu; 
3) kawde ustalenie ”rzedstawione na rysunkach znajduje od”owiednie odwzorowanie w ustaleniu tek-

stowym; 

4) ”rzebieg linii rozgraniczenia dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt osi linii 
na rysunkach; 

5) wszystkie symbole graficzne uwyte na rysunku zostaJy obja`nione w legendzie. 

7Ł Uwyte w ustaleniach ”lanu okre`lenia oznaczają: 

1) dach symetryczny - dach o jednakowych kątach nachylenia gJównych ”oJaci ”osiadających ws”ólną 
krawędu ”rzecięcia - kalenicę; 

2) modernizacja - ”rzebudowę, rozbudowę, remont. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych oznaczonych nastę”ującymi symbolami, zgod-

nie z rysunkiem planu: 

1) RM - zabudowa zagrodowa; 

2) tereny otwarte i zieleni, 

a) ZL - lasy, 

b) ZLz - zalesienia, 

c) RZ - tereny rolnicze - Jąki i pastwiska, 

d) ZI - zieleL izolacyjna, 
e) WS - wody ”owierzchniowe `ródlądowe; 

3) tereny komunikacji, 

a) KDZ - droga klasy zbiorczej, 

b) KDW - drogi wewnętrzne; 
4) tereny infrastruktury technicznej: 

a) IT - urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) K - urządzenia kanalizacji sanitarnej, 
c) G - urządzenia zao”atrzenia w gaz, 

d) W - urządzenia wodneŁ 

§ 4. Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowanie terenu. 

1. Zakaz zabudowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 nie dotyczy zabudowy zagrodowej związanej 
z gospodarstwem rolnym na gruntach wJa`cicieli w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ”osiadających go-

spodarstwo rolne o powierzchni min. 6,0 ha na terenie objętym planem, ”owierzchnia dziaJki, na której 
ma być realizowana zabudowa zagrodowa min. 1,0 ha. 

2. W ”rzy”adku realizacji zabudowy do”uszczonej na zasadach jak wywej, obowiązuje: 

a) nie”rzekraczalne linie zabudowy wg ”rze”isów odrębnych, 
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b) Jączna ”owierzchnia zabudowy zagrodowej do 300 m2, 

c) wysoko`ć budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje, w tym kondygnacja poddasza - do 9,0 m od 

poziomu terenu do najwywszego ”unktu ”okrycia dachu, 
d) wysoko`ć budynków gos”odarczych - 1 kondygnacja - do 7,0 m od poziomu terenu do najwyw-

szego punktu pokrycia dachu, 

e) dachy symetryczne, o kącie nachylenia ”oJaci 30÷45OŁ 

3Ł Ustala się ekstensywne zagos”odarowanie terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę, z maksymal-

nym udziaJem terenów zieleni, ”od”orządkowane zachowaniu walorów `rodowiska ”rzyrodniczegoŁ 

4Ł Ustala się zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL betonowych oraz nakaz stosowania 
drewnianych ogrodzeL awurowych, bez cokoJówŁ 

5Ł Ustala się zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

6. W ”rzy”adku obiektów i urządzeL istniejących do”uszcza się ich modernizacje, niezalewnie od mow-
liwo`ci okre`lonej w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 5. Zasady ”odziaJu terenuŁ 

1Ł Ustala się utrzymanie istniejących ”odziaJów na dziaJki, z wyjątkiem koniecznych wydzieleL ”od 
urządzenia infrastruktury technicznejŁ 

2. Dopuszcza się scalanie dziaJekŁ 

§ 6. Zasady ochrony `rodowiskaŁ 

1Ł Ustala się zasadę realizacji systemu gospodarki wodno-`ciekowej o wysokim sto”niu s”rawno`ciŁ 

2. Gospodarka odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 

gospodarki odpadami. 

3. Zaopatrzenie w cie”Jo z eliminacją ”aliw ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych norm zanie-

czyszczenia powietrza. 

4Ł Ze względu na ”oJowenie terenu objętego ”lanem w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natu-

ra 2000 (OSO) PLB320010 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ oraz w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 (SOO) PLH320017 - ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski Pas Nadmorskiｬ na obszarze opracowania 

zabronione są dziaJania mogące w s”osób znaczący ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych oraz ro`lin 

i zwierząt, a takwe gatunków ”taków oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostaJy wyznaczone ”owywsze 
obszary Natura 2000. 

5Ł Czę`ć terenu objętego ”lanem ”oJowona w granicach proponowanego Obszaru Chronionego Krajo-

brazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, jako kontynuacji istniejącego OChKŁ 

6Ł Teren objęty ”lanem ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo-krajobrazowego 

ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ. 

7. W granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, ze względu na ochronę ”ozostaJo`ci ekosystemów 
mających znaczenie dla zachowania równorodno`ci biologicznej, ”ro”onuje się ustanowienie uwytku ekolo-

gicznego ｭBrzezina Bagiennaｬ, w którym obowiązuje zakaz niszczenia, uszkadzania lub ”rzeksztaJcania 
obszaru - zasady ochrony, ze względu na ”oJowenie na terenie lasów, zgodnie z planem urządzenia lasuŁ 

8. W ”rzy”adku wystę”owania stanowisk gatunków ro`lin i zwierząt objętych ochroną ”rawną obowiązuje: 

a) zachowanie stanowiska, 

b) trwaJe zabez”ieczenie stanowiska, 
c) ochrona siedlisk, w których wystę”ują obiekty chronione, 
d) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem dłs ochrony `rodowiska w zakresie zagospodarowania te-

renu, ”olegającego na jego ”rzeksztaJcaniu, wycinaniu drzew i krzewów, wznoszeniu obiektów, 
urządzeL i instalacji oraz prowadzeniu innych prac mających w”Jyw na te gatunkiŁ 

9. Zakaz zabudowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 w”rowadza się w celu ochrony obszaru, którego 
gJównym walorem jest bardzo dobry stan zachowania ty”owych bioto”ów tworzących ”as nadmorski, 

zagrowonego eks”ansją zabudowy i infrastruktury: 

1) ochrony warto`ci krajobrazowych; 
2) ochrony ”rzed synantro”izacją flory i fauny; 
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3) ochrony przed antropogenicznym ”rzeobraweniem gruntów, zmianą stosunków gruntowo-wodnych, 

zmianą warunków siedliskowych i ”rzeksztaJcania ekosystemów, ustą”ieniem wielu gatunków ro`lin, 
a w konsekwencji znaczną utratą warto`ci ”rzyrodniczych obszaru; 

4) ochrony ”rzed degradacją `rodowiska w wyniku zanieczyszczeL komunalnych 

§ 7. Na obszarze o”racowania brak jest obszarów i obiektów, dla których nalewaJoby ustalić ograni-

czenia z tytuJu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ 

§ 8. Zasady obsJugi komunikacyjnejŁ Powiązanie ukJadu komunikacyjnego terenu objętego niniejszym 

planem miejscowym z siecią dróg zewnętrznych ”rzez istniejące drogi wewnętrzne, Jączące się z drogą 
”owiatową Nr P 0152 Z, ”rzebiegającą ”rzez miejscowo`ci Grzybowo, Śuwirzyno i miejscowo`ć Rogowo 

w gminie Trzebiatów, ”o”rzez ”rojektowaną, z czę`ciowym przebiegiem w granicach opracowania, drogę 
03 KŚZ, ”eJniącą w komunikacyjnym ukJadzie funkcjonalnym Śuwirzyna rolę drogi klasy zbiorczejŁ 

§ 9. Zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

1. Zaopatrzenie w wodę: 

1) z ujęcia komunalnego Bogucino - Ro`cięcino - poza obszarem o”racowania, ”o”rzez sieć wodociągową 

mŁ KoJobrzeg; 
2) utrzymanie sieci istniejących i budowa ”rzyJączy dla zao”atrzenia zabudowy istniejącej i projektowanej, 

do”uszczonej na zasadzie okre`lonej w § 4 ust. 1 

3) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci, uwzględniającą inne `rednice i nowe materiaJy; 
4) zaopatrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owarowych z hydrantów zamontowanych na sieci wodocią-

gowej; 

5) nalewy za”ewnić alternatywny system zaopatrzenia w wodę z innych uródeJ w przypadku zaistnienia 

warunków kryzysowych. 

2Ł Od”rowadzenie `cieków sanitarnych: 

1) wyJącznie ”o”rzez istniejący i projektowany system kanalizacji grawitacyjno-ci`nieniowej do komu-

nalnej oczyszczalni `cieków w Korzy`cienku - poza obszarem opracowania; 

2) utrzymanie sieci istniejących i budowa ”rzyJączy na ”otrzeby zabudowy istniejącej i projektowanej, 

do”uszczonej na zasadzie okre`lonej w § 4 ust. 1; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej sieci, uwzględniającą inne `rednice i nowe materiaJy; 

3Ł Śo czasu budowy niezalewnego systemu od”Jywu wód z ”ominięciem ”rze”om”owni melioracyjnych, 
od”rowadzenie wód o”adowych do gruntuŁ 

4. Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów: 

1) usuwanie od”adów w obowiązującym systemie gospodarki odpadami dla gminy KoJobrzeg; 
2) obowiązuje selektywna zbiórka od”adów - wstę”ne segregowanie i gromadzenie w pojemnikach o ro-

dzaju i wielko`ci od”owiedniej do zastosowania; 
3) wywóz od”adów s”ecjalistycznym transportem na wysypisko gminne, zlokalizowane poza obszarem 

opracowania. 

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

1) istniejące na obszarze o”racowania elektroenergetyczne linie na”owietrzne 15 kV do zachowania, 

z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i skablowania; 

2) istniejąca na obszarze o”racowania elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV do zachowania; 

3) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia, z mowliwo`cią moder-

nizacji ”rzyJączy; 
4) zasilenie obiektów ”rojektowanych do”uszczonych na zasadzie okre`lonej w § 4 ust. 1, liniami ka-

blowymi 0,4 kV 

6. Zaopatrzenie w gaz: 

1) zaopatrzenie w gaz do celów socjalno-bytowych i grzewczych; 

2) istniejące na obszarze o”racowania sieci gazowe wysokiego i `redniego ci`nienia do zachowania; 
3) gaz ziemny sieciowy do”rowadzony gazociągiem `redniego ci`nienia z istniejącej na obszarze o”ra-

cowania stacji redukcyjno-pomiarowej IO; 

4) do”uszcza się zao”atrzenie w gaz zabudowy lokalizowanej na zasadzie okre`lonej w § 4 ust. 1 

5) ”rzyJącza z zastosowaniem węzJów redukcyjnych na ”oszczególnych budynkach; 
6) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w gaz, z mowliwo`cią 

modernizacji ”rzyJączyŁ 
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7. Zaopatrzenie w cie”Jo w systemie indywidualnym, z zastosowaniem alternatywnych uródeJ cie”Ja, 
zasilanych ekologicznymi no`nikami energii - ”aliwa ciekJe, gaz ”rzewodowy, gaz ”Jynny, energia elek-

tryczna i inne, nie ”owodujące ”rzekroczenia do”uszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza. 

8. Telekomunikacja: 

1) do”uszcza się obsJugę telekomunikacyjną obszaru o”racowania ”rzez centralę telefoniczną w KoJobrzegu; 
2) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego s”osobu obsJugi telekomunikacyjnej, z mow-

liwo`cią modernizacji ”rzyJączy; 
3) na terenie o”racowania do”uszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej w granicach 

terenu elementarnego 15 IT. 

9Ł PrzyJącza infrastruktury technicznej ”rowadzone ”rzez tereny sąsiednie na zasadzie sJuwebno`ciŁ 

10Ł Wystę”ujące w granicach o”racowania urządzenia drenarskie i melioracyjne do zachowania; 

w ”rzy”adku kolizji wynikających z realizacji ustaleL ”lanu, nalewy je ”rzebudować zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie odrębnych ”rze”isów branwowychŁ 

§ 10. Zasady zagos”odarowania wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

1Ł Na obszarze górniczym ochrony zJowa wód leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ, zgodnie z wymogami okre-

`lonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1995 r. Prawo geologiczne i górnicze, wszelkie ”rzedsięwzięcia, mo-

gące w znacznym sto”niu w”Jywać na jako`ć wód ”odziemnych, wymagają o”racowania ”rojektów geo-

logiczno-inwynierskich w celu roz”oznania zagrowenia i ”odjęcia dziaJaL zabez”ieczających zJoweŁ 

2Ł Na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego brzegu morskiego, stanowiącego jednocze`nie 
obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, obowiązuje: 

1) zakaz lokalizacji obiektów ”rzy”ominających znaki nawigacyjne, zarówno ”od względem wyglądu, jak 

i charakterystyki `wiateJ, mogących utrudniać identyfikacji staw i `wiateJ nabiewników; 
2) zakaz wykonywania robót oraz czynno`ci okre`lonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

3Ł Na obszarze ”o`redniego zagrowenia ”owodzią, ”oJowonym ”oniwej rzędnej +1,30 m n.p.m., nara-

wonym na zalewanie lub ”odta”ianie, obowiązuje ”osadowienie budynków ”owywej tej rzędnej oraz zakaz 
podpiwniczania. 

4Ł Ochrona ”rzed ”owodzią zgodnie ze studium ochrony ”rzeciw”owodziowej s”orządzanym na mocy 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

5. W związku z brakiem grawitacyjnego od”Jywu wód, na obszarach ｭPolderu Śuwirzynoｬ i ｭPolderu 

Grzybowoｬ narawonych na okresowe zalanie lub ”odto”ienie w okresach niekorzystnych zjawisk atmosfe-

rycznych, w ”rzy”adku ”rzerwania waJów ”rzeciwpowodziowych lub awarii stacji pom”, obowiązuje: 

1) utrzymanie istniejącego systemu odwodnienia i regulacji stosunków wodnych, dostosowanego dla 
”otrzeb uwytków rolnych, ”o”rzez urządzenia melioracji wodnych podstawowych - melioracyjnych 

stacji pom”: Śuwirzyno od”rowadzającej wodę do jeziora Resko Przymorskie oraz Grzybowo - odpro-

wadzającej wodę do Morza BaJtyckiegoŁ 
2) ochrona ”olderów ”rzed wlewami wód jeziora Resko Przymorskie i rzeki BJonica istniejącymi waJami 

przeciwpowodziowymi. 

3) do”uszcza się modernizację istniejącego systemu odwodnienia, regulacji stosunków wodnych i przeciw-

powodziowego. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 11. Śla terenów elementarnych w zakresie zaJącznika - rysunku nr 1 obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

1 ZL - powierzchnia 87,151 ha rys. nr 1  

2 ZL - powierzchnia 121,144ha 

3 ZL - powierzchnia 4,848 ha 

1) przeznaczenie terenu  lasy; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

 zakaz wszelkiej zabudowy, 

3) zasady ”odziaJu terenu  ”odziaJ terenu w dostosowaniu do ”otrzeb gos”odarki le`nej; 
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4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski Pas Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków 
Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ, 
e) na czę`ci terenów 1 ZL i 2 ZL (patrz rysunek planu) proponowany 

uwytek ekologiczny ｭBrzezina bagiennaｬ - obowiązują ustalenia wg 
§ 6 ust. 7, 

f) na terenie 2 ZL stanowiska zwierząt gatunków objętych ochroną 
”rawną - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 8; 

5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny:  

 - do terenu 1 ZL z istniejących dróg: drogi ”owiatowej nr P 0152-

”oza granicą o”racowania, drogi 21 KDW, projektowanej drogi 

zbiorczej - ”oza granicą o”racowania,  
 - do terenu 2 ZL z istniejących dróg: 19 KŚW, 22 KŚW,  
 - do terenu 3 ZL z istniejącej drogi 20 KŚW; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) istniejąca na terenie 2 ZL elektroenergetyczna linia napowietrzna 

15 kV do zachowania, z mowliwo`cią modernizacji, 

b) istniejąca na terenie 1 ZL sieć wodociągowa do zachowania, 
z mowliwo`cią modernizacji, 

c) istniejąca na terenie 1 ZL sieć kanalizacji sanitarnej do 
zachowania, z mowliwo`cią modernizacji, 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren 1 ZL i czę`ć terenu 2 ZL (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowone na 
obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego brzegu morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 

c) czę`ci terenów 1 ZL i 2 ZL oraz teren 3 ZL ”oJowone na obszarze 
ｭPolderu Śuwirzynoｬ - patrz rysunek planu - obowiązują ustalenia 
wg § 10 ust. 5, 

d) czę`ci terenów 1 ZL i 2 ZL ”oJowone na obszarze ｭPolderu 

Grzybowoｬ - patrz rysunek planu - obowiązują ustalenia wg § 10 

ust. 5. 

2. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

4 ZLz - powierzchnia 1,20 ha rys. nr 1  

5 ZLz - powierzchnia 1,085 ha 

1) przeznaczenie terenu  teren nieeks”loatowanego wysy”iska od”adów do rekultywacji 
poprzez zalesienie; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

 zakaz wszelkiej zabudowy; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz wtórnych ”odziaJów; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków 
Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
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d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu 
przyrodniczo- krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ, 

e) dobór gatunkowy zalesienia z uwzględnieniem warunków 
siedliskowych; 

5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny do terenów z istniejącej drogi 19 KDW; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące linie elektroenergetyczne 15 kV do zachowania, 

z mowliwo`cią modernizacji; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

3. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

6 RZ - powierzchnia 35,424 ha rys. nr 1  

7 RZ - powierzchnia 35,526 ha 

1) przeznaczenie terenu  tereny rolnicze - Jąki i pastwiska; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz wszelkiej zabudowy z wyjątkiem okre`lonym w pkt 2b, 

b) zakaz nie dotyczy zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem 

rolnym na gruntach wJa`cicieli w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

”osiadających gos”odarstwo rolne o powierzchni min. 6,0 ha na 

terenie objętym planem, ”owierzchnia dziaJki na której ma być 
realizowana zabudowa zagrodowa min. 1,0 ha, 

c) warunki realizacji zabudowy do”uszczonej na zasadach jak wywej, wg 
§ 4 ust. 2; 

3) zasady ”odziaJu terenu  w dostosowaniu do potrzeb racjonalnej gospodarki rolnej; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 

ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Dolina rzeki Parsętyｬ, 
e) na terenie 6 RZ stanowisko zwierząt gatunków objętych ochroną 

”rawną - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 8; 

5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny:  

 - do terenu 6 RZ z istniejącej drogi 19 KŚW, ”rojektowanej drogi 
zbiorczej - ”oza granicą o”racowania,  
 - do terenu 7 RZ z istniejącej drogi 19 KŚW; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

a) istniejąca na terenie 6 RZ sieć kanalizacji sanitarnej do zachowania 

z mowliwo`cią modernizacji, 

b) istniejące linie elektroenergetyczne 15 kV do zachowania, 

z mowliwo`cią modernizacji, 

c) do”uszcza się ”rzebieg ”rzyJączy infrastruktury technicznej na 
”otrzeby zao”atrzenia zabudowy do”uszczonej na zasadzie okre`lonej 
w pkt 2b; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód leczniczych 
ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 
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4. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

8 RZ - powierzchnia 52,759 ha rys. nr 1  

9 RZ - powierzchnia 37,846 ha 

10 RZ - powierzchnia 6,111 ha 

11 RZ - powierzchnia 4,186 ha 

1) przeznaczenie terenu  tereny rolnicze - Jąki i pastwiska; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz wszelkiej zabudowy z wyjątkiem okre`lonym w pkt 2b, 

b) zakaz nie dotyczy zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem 

rolnym na gruntach wJa`cicieli w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

”osiadających gos”odarstwo rolne o powierzchni min. 6,0 ha na 

terenie objętym planem, ”owierzchnia dziaJki na której ma być 
realizowana zabudowa zagrodowa min. 1,0 ha; 

c) warunki realizacji zabudowy do”uszczonej na zasadach jak wywej, wg 
§ 4 ust. 2; 

3) zasady ”odziaJu terenu  w dostosowaniu do potrzeb racjonalnej gospodarki rolnej; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 

ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Dolina rzeki Parsętyｬ, 
e) na terenie 8 RZ i 9 RZ stanowiska zwierząt gatunków objętych 

ochroną ”rawną - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 8; 

5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny:  

 - do terenów: 8 RZ, 9 RZ - z istniejącej drogi 20 KŚW,  
 - do terenu 10 RZ z istniejącej drogi ”oza ”JdŁ granicą o”racowania,  
 - do terenu 11 RZ drogami le`nymi przez teren 2 ZL; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

 istniejące na terenie 8 RZ linie elektroenergetyczne 15 kV do 

zachowania, z mowliwo`cią modernizacji. 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód leczniczych 
ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) tereny ”oJowone na obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

5. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

12 RZ - powierzchnia 29,955 ha rys. nr 1  

13 RZ - powierzchnia 23,140 ha 

1) przeznaczenie terenu  tereny rolnicze - Jąki i pastwiska; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz wszelkiej zabudowy, z wyjątkiem okre`lonym w pkt 2b, 

b) zakaz nie dotyczy zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem 

rolnym na gruntach wJa`cicieli w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

”osiadających gos”odarstwo rolne o powierzchni min. 6,0 ha na 

terenie objętym planem, ”owierzchnia dziaJki na której ma być 
realizowana zabudowa zagrodowa min. 1,0 ha; 

c) warunki realizacji zabudowy do”uszczonej na zasadach jak wywej, wg 
§ 4 ust. 2; 

3) zasady ”odziaJu terenu  w dostosowaniu do potrzeb racjonalnej gospodarki rolnej; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 

ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 
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c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ, 
e) na terenie 12 RZ stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną 

”rawną - obowiązują ustalenia wg § 6, ust. 8, 

f) na terenie 13 RZ stanowiska zwierząt gatunków objętych ochroną 
”rawną - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 8; 

5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny: - do terenu 12 RZ z istniejącej drogi 21 KŚW,  
 - do terenu 13 RZ z istniejącej drogi 22 KDW; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

 do”uszcza się ”rzebieg ”rzyJączy infrastruktury technicznej na 
”otrzeby zao”atrzenia zabudowy do”uszczonej na zasadzie okre`lonej 
w pkt 2b; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód leczniczych 
ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Grzybowoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

6. Ustalenia dla terenu 

o symbolu 

14 RZ - powierzchnia 66,700ha rys. nr 1  

1) przeznaczenie terenu  tereny rolnicze - Jąki i pastwiska; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz wszelkiej zabudowy z wyjątkiem okre`lonym w pkt 2b, 

b) zakaz nie dotyczy zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem 

rolnym na gruntach wJa`cicieli w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

”osiadających gos”odarstwo rolne o powierzchni min. 6,0 ha na 

terenie objętym planem, ”owierzchnia dziaJki na której ma być 
realizowana zabudowa zagrodowa min. 1,0 ha; 

c) warunki realizacji zabudowy do”uszczonej na zasadach jak wywej, wg 
§ 4 ust. 2; 

3) zasady ”odziaJu terenu  w dostosowaniu do potrzeb racjonalnej gospodarki rolnej; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 

ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ, 
d) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną ”rawną - 

obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 8, 

e) na terenie stanowisko zwierząt gatunków objętych ochroną ”rawną - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 8; 

5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny do terenu z istniejącej drogi 22 KŚW; 
6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

a) istniejące linie elektroenergetyczne 15 kV do zachowania, 

z mowliwo`cią modernizacji, 

b) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do zachowania, 

z mowliwo`cią ”rzebudowy, 
c) istniejące sieci i ”rzyJącza infrastruktury technicznej na ”otrzeby 

zaopatrzenia zabudowy w zakresie zaJącznika nr 4 do zachowania 

z mowliwo`cią modernizacji, 

d) do”uszcza się ”rzebieg sieci i ”rzyJączy infrastruktury technicznej na 
potrzeby zaopatrzenia zabudowy w zakresie zaJącznika nr 4 oraz 

zabudowy do”uszczonej na zasadzie okre`lonej w pkt 2b; 
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7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód leczniczych 
ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Grzybowoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

7. Ustalenia dla terenu o symbolu 15 IT - powierzchnia 0,751ha  

1) przeznaczenie terenu  urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) istniejące nieeks”loatowane urządzenia wodociągowe - dopuszcza 

się modernizację urządzeL oraz budowę nowych do celów 
zaopatrzenia w wodę, do”uszcza się wykorzystanie urządzeL 

w sytuacjach awaryjnych, 

b) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do zachowania, 

z mowliwo`cią ”rzebudowy i modernizacji, 

c) do”uszcza się lokalizację innych urządzeL infrastruktury 

technicznej, 

d) ”oza urządzeniami infrastruktury teren urządzić w formie niskiej 

zieleni ozdobnej, 

e) obowiązuje ogrodzenie terenu; zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowych; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) do”uszcza się wydzielenie terenów ”oszczególnych urządzeL 

infrastruktury technicznej, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki 700 m2; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

c) teren ochrony bez”o`redniej ujęcia wody, 

d) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
e) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ, 
f) poziom ”ól elektromagnetycznych nie mowe ”rzekroczyć warto`ci 

do”uszczalnych okre`lonych w przepisach i decyzjach 

administracyjnych w miejscach dostę”nych dla ludzi; 
5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny z drogi istniejącej ”oza ”JnŁ granicą 

opracowania; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną istniejące do utrzymania; 

b) mowliwo`ć lokalizacji innych sieci infrastruktury technicznej; 
7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5, 

d) oznakowanie przeszkodowe zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

8. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

16 WS - powierzchnia 1,754 ha rys. nr 1  

17 WS - powierzchnia 0,449 ha 

18 WS - powierzchnia 2,022 ha 

1) przeznaczenie terenu  ”owierzchniowe wody `ródlądowe - gJówne kanaJy melioracyjne: 

ｭKanaJ Aｬ, ｭKanaJ Grzybowskiｬ; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

 zakaz zabudowy; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz wtórnych ”odziaJów; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ, 
e) czę`ć terenu 18 WS (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach 

”ro”onowanego uwytku ekologicznego ｭBrzezina bagiennaｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 7, 

f) korytarz ekologiczny - szlak migracji zwierząt, 
g) zakaz umacniania brzegów, z wyjątkiem umocnieL ekologicznych, 

umowliwiających wegetację ro`linno`ci brzegowej i przemieszczanie 

się zwierząt, 
h) zakaz w”rowadzania ogrodzeL ”eJnych lub ogrodzeL awurowych na 

cokole ”eJnym, 

i) zakaz wykorzystania wód dla gos”odarki stawowej; 
5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny:  

 - do terenu 16 WS z istniejącej drogi 19 KŚW,  
 - do terenu 17 WS z istniejącej drogi 20 KŚW,  
 - do terenu 18 WS z istniejących dróg: 19 KŚW, 21 KŚW; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rowadzenie konserwacji i modernizacji zgodnie 

z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych 
”rze”isów branwowych; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) czę`ć terenu 16 WS (”atrz rysunek planu) oraz tereny 17 WS i 18 

WS ”oJowone na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 

c) teren 16 WS i 17 WS oraz czę`ć terenu 18 WS ”oJowone na 
obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - patrz rysunek planu - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5, 

d) czę`ć terenu 18 WS ”oJowona na obszarze ｭPolderu Grzybowoｬ - 
patrz rysunek planu - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 5. 

9. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

19 KDW - powierzchnia 0,835 ha rys. nr 1  

20 KDW - powierzchnia 0,945 ha 

21 KDW - powierzchnia 0,536 ha 

22 KDW - powierzchnia 0,516 ha 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających istniejąca, 
b) nawierzchnia gruntowa lub utwardzona; 

c) w drodze 19 KDW przepust ｭKanaJu Grzybowskiegoｬ,  
 w drodze 20 KDW przepust ｭKanaJu Aｬ; 

d) droga 21 KŚW do obsJugi ｭKanaJu Grzybowskiegoｬ; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz wtórnych ”odziaJów; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 
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b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

c) tereny 19 KDW, 20 KDW i 21 KŚW ”oJowone w granicach 

proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas 
Nadmorskiｬ, 

d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ; 
5) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rzebieg ”rzyJączy infrastruktury technicznej na 
potrzeby zaopatrzenia zabudowy dopuszczonej na zasadzie 

okre`lonej w § 4 ust. 1; 

6) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) czę`ci terenów 19 KDW i 20 KDW (patrz rysunek planu) oraz teren 

21 KDW i 22 KŚW ”oJowone na obszarze ”asa ochronnego ”asa 
nadbrzewnego brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10, 

ust. 2, 

c) tereny 19 KDW i 20 KŚW ”oJowone na obszarze ｭPolderu 

Śuwirzynoｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 5, 

d) tereny 21 KDW i 22 KŚW ”oJowone na obszarze ｭPolderu 

Grzybowoｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 5. 

§ 12. Śla terenów elementarnych w zakresie zaJącznika - rysunku nr 2 obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 RM - powierzchnia 0,448 ha rys. nr 2  

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa zagrodowa - budynek mieszkalny oraz budynki 

gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnym gospodarstwie rolnym, 

hodowlanym lub ogrodniczym; 

b) zakaz hodowli trzody chlewnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zes”óJ zabudowy wolnostojącej, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) powierzchnia zabudowy do 10% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje, w tym 

kondygnacja poddasza - do 9,0 m od poziomu terenu do 

najwywszego ”unktu ”okrycia dachu, 
e) wysoko`ć budynków gos”odarczych - 1 kondygnacja - do 7,0 m 

od poziomu terenu do najwywszego ”unktu ”okrycia dachu, 
f) dachy symetryczne, o kącie nachylenia ”oJaci 30÷45O; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz wtórnych ”odziaJów; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków 
Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej min. 70% powierzchni 

dziaJki, 
f) zakaz realizacji ogrodzeL ”eJnych lub awurowych na cokole ”eJnym; 

5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny z drogi wewnętrznej 19 KŚW, ”rzez dziaJkę 
nr 213/82 na terenie 4 RZ; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz oraz od”rowadzanie 
`cieków sanitarnych w oparciu o istniejące i dopuszczalne, 

”rojektowane ”rzyJącza, z przebiegiem przez teren 4 RZ; 
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7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

2. Ustalenia dla terenu o symbolu 2 WS - powierzchnia 0,155 ha rys. nr 2  

1) przeznaczenie terenu  ”owierzchniowe wody `ródlądowe - gJówny kanaJ melioracyjny 

ｭKanaJ Aｬ; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy; 

b) ”rze”ust za”ewniający zjazd z drogi 8 KDW na teren 6 G, 

c) do”uszcza się ”rze”ust za”ewniający zjazd z drogi 8 KDW na 

teren 5 RZ; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków 
Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu 

przyrodniczo- krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ, 
e) korytarz ekologiczny - szlak migracji zwierząt, 
f) zakaz umacniania brzegów, z wyjątkiem umocnieL 

ekologicznych, umowliwiających wegetację ro`linno`ci brzegowej 
i przemieszczanie się zwierząt, 

g) zakaz wykorzystania wód dla gos”odarki stawowej; 
5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny z drogi 19 KDW; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rowadzenie konserwacji i modernizacji zgodnie 

z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych 
”rze”isów branwowych; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

3. Ustalenia dla terenu o symbolu 3 ZI - powierzchnia 0,110 ha rys. nr 2  

1) przeznaczenie terenu  zieleL izolacyjna; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

 zakaz zabudowy; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków 
Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
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d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu 
przyrodniczo- krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ, 

e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 100% ”owierzchni 
terenu; 

5) obsJuga komunikacyjna a) dostę” komunikacyjny z drogi 19 KDW, 

b) zakaz obsJugi z drogi 03 KDZ; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejąca linia na”owietrzna 15 kV i sieć wodociągowa do 
zachowania, z mowliwo`cią modernizacji; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2. 

c) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

4. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

4 RZ - powierzchnia 2,800 ha  rys. nr 2  

5 RZ - powierzchnia 1,093 ha 

1) przeznaczenie terenu  tereny rolnicze - Jąki i pastwiska; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz wszelkiej zabudowy z wyjątkiem okre`lonym w pkt 2b, 

b) zakaz nie dotyczy zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem 

rolnym na gruntach wJa`cicieli w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

”osiadających gos”odarstwo rolne o powierzchni min. 6,0 ha na 

terenie objętym planem, ”owierzchnia dziaJki na której ma być 
realizowana zabudowa zagrodowa min. 1,0 ha; 

c) warunki realizacji zabudowy do”uszczonej na zasadach jak wywej, wg 
§ 4 ust. 2; 

3) zasady ”odziaJu terenu  w dostosowaniu do potrzeb racjonalnej gospodarki rolnej; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 

ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ; 
5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny:  

 - do terenu 4 RZ z drogi 03 KDZ, 19 KDW i dróg ”oza obszarem 

opracowania,  

 - do terenu 5 RZ z drogi 19 KDW przez teren 2 WS i dróg ”oza 
obszarem opracowania; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

a) istniejąca na terenie 4 RZ stacja transformatorowa 15/0,4 kV do 

zachowania, z mowliwo`cią modernizacji, 

b) istniejące linie elektroenergetyczne 15 kV, sieci kanalizacji sanitarnej, 

sieci gazowe - do zachowania, z mowliwo`cią modernizacji; 

c) na terenie 4 RZ do”uszcza się ”rzebieg sieci infrastruktury technicznej 
związanych z terenem 7 K oraz ”rzyJączy na ”otrzeby zao”atrzenia 
zabudowy na terenie 1 RM, 

d) na terenie 5 RZ do”uszcza się ”rzebieg sieci infrastruktury technicznej 
związanych z terenem 6 G; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód leczniczych 
ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 
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c) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

5. Ustalenia dla terenu o symbolu 6 G  - powierzchnia 0,112 ha rys. nr 2  

1) przeznaczenie terenu  urządzenia zao”atrzenia w gaz - stacja redukcyjno-pomiarowa IO; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) istniejąca stacja do dalszego uwytkowania, z do”uszczalną 
”rzebudową; 

b) ”owierzchnia zabudowy oraz wysoko`ci obiektów i urządzeL 
uwarunkowana wymogami technologicznymi, 

c) poza obiektami i urządzeniami, teren stacji urządzić w formie 

zieleni ozdobnej niskiej i `redniowysokiej; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4,  

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków 
Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu 

przyrodniczo- krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ; 
5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny z drogi 19 KDW przez teren 2 WS; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 niezbędne zao”atrzenie w zakresie infrastruktury technicznej 

z sieci w drodze 19 KDW i na terenach ”rzylegJych; 
7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

 

 

6. Ustalenia dla terenu o symbolu 7 K - powierzchnia 0,241 ha rys. nr 2  

1) przeznaczenie terenu  urządzenia kanalizacji sanitarnej - przepompownia `cieków 
sanitarnych; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) istniejąca ”rze”om”ownia do dalszego uwytkowania, 
z do”uszczalną modernizacją i ”rzebudową; 

b) ”owierzchnia zabudowy oraz wysoko`ci obiektów i urządzeL 
uwarunkowana wymogami technologicznymi, 

c) poza obiektami i urządzeniami teren urządzić w formie zieleni 

ozdobnej; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4,  

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków 
Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu 

przyrodniczo- krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ; 
5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny z drogi 8 KDW; 
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6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci, 
b) istniejące na”owietrzne linie elektroenergetyczne do zachowania; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

7. Ustalenia dla terenu o symbolu 19 KDW - powierzchnia 0,124 ha rys. nr 2  

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających istniejąca - 7,0÷8,0 m, 

b) nawierzchnia gruntowa lub utwardzona; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Dolina rzeki Parsętyｬ; 
5) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) istniejące sieci infrastruktury technicznej do zachowania, 
z mowliwo`cią modernizacji, 

b) do”uszcza się ”rzebieg sieci i ”rzyJączy infrastruktury technicznej na 
”otrzeby zao”atrzenia terenów 6 Gi 7 K, zabudowy na terenie 1 RM 

oraz zabudowy do”uszczonej na zasadzie okre`lonej w § 4 ust. 1; 

6) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

 

 

8. Ustalenia dla terenu o symbolu 03 KDZ - powierzchnia 0,610 ha rys. nr 2  

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga powiatowa klasy zbiorczej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających wg rysunku ”lanu, 
b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 1 jezdnia, 2 ”asy ruchu, `ciewka rowerowa, 

chodnik min. 1-stronny, skwery i pasy zieleni, dopuszczalne 

zatoki postojowe; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) zakaz ”odziaJu, 
b) dopuszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków 
Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach proponowanego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ, 
d) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu 

przyrodniczo- krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ; 
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5) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) istniejących sieci do zachowania z mowliwo`cią ”rzebudowy, 
b) projektowany przebieg sieci:  

 - wodociągowej ø 90÷200 mm,  

 - kanalizacji sanitarnej ø 63÷500 mm,  

 - kanalizacji deszczowej ø 250÷800 mm,  

 - gazociągu `rednich ci`nieL,  
 - elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV,  

 - elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV,  

 - telekomunikacyjnej linii kablowej; 

6) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Śuwirzynoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

§ 13. Śla terenów elementarnych w zakresie zaJącznika - rysunku nr 3 obowiązują nastę”ujące usta-

lenia: 

1. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

1 RM - powierzchnia 0,791 ha rys. nr 3  

2 RM - powierzchnia 0,213 ha 

3 RM - powierzchnia 1,0 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa zagrodowa - budynek mieszkalny oraz budynki 

gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnym gospodarstwie rolnym, 

hodowlanym lub ogrodniczym, 

b) zakaz hodowli trzody chlewnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zes”óJ zabudowy wolnostojącej, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) powierzchnia zabudowy:  

 - na terenach: 1 RM, 2 RM - do 15% ”owierzchni dziaJki,  
 - na terenie 3 RM - do 5% ”owierzchni dziaJki, 

d) wysoko`ć budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje, w tym 

kondygnacja poddasza - do 9,0 m od poziomu terenu do 

najwywszego ”unktu ”okrycia dachu, 
e) wysoko`ć budynków gos”odarczych - 1 kondygnacja - do 7,0 m 

od poziomu terenu do najwywszego ”unktu ”okrycia dachu, 

f) dachy symetryczne, o kącie nachylenia ”oJaci 30÷45O; 

3) zasady ”odziaJu terenu  istniejące ”odziaJy do zachowania - zakaz wtórnych ”odziaJów; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ, 
d) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej min. 70% powierzchni 

dziaJki, 
5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny z drogi publicznej - ul. _wierkowej - poza 

obszarem opracowania:  

 - do terenu 1 RM ”rzez dziaJki nr: 234ł17, 234ł28, 234ł99,  
 - do terenu 2 RM ”rzez dziaJki nr: 234ł17, 234ł99,  
 - do terenu 3 RM ”rzez dziaJki nr 234/17; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz oraz od”rowadzanie 
`cieków sanitarnych w oparciu o istniejące sieci i dopuszczalne, 

”rojektowane ”rzyJącza, z przebiegiem przez teren 3 RM i 4 RZ, 
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b) na terenie 3 RM za”ewnić swobodny dostę” do terenu 5 WS, 

w przypadku koniecznej konserwacji oraz do sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Grzybowoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

2. Ustalenia dla terenu 

o symbolu 

4 RZ - powierzchnia 0,844 ha rys. nr 3  

1) przeznaczenie terenu  tereny rolnicze - Jąki i pastwiska; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz wszelkiej zabudowy z wyjątkiem okre`lonym w pkt 2b, 

b) zakaz nie dotyczy zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem 

rolnym na gruntach wJa`cicieli w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

”osiadających gos”odarstwo rolne o powierzchni min. 6,0 ha na 

terenie objętym planem, ”owierzchnia dziaJki na której ma być 
realizowana zabudowa zagrodowa min. 1,0 ha; 

c) warunki realizacji zabudowy do”uszczonej na zasadach jak wywej, wg 
§ 4 ust. 2, 

d) istniejący ”rze”ust na ”rzedJuweniu kanaJu melioracyjnego 5 WS - do 

zachowania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  w dostosowaniu do potrzeb racjonalnej gospodarki rolnej; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 

ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ; 
5) obsJuga komunikacyjna a) dostę” komunikacyjny z ul. _wierkowej - poza obszarem opracowania, 

b) w terenie za”ewnić sJuwebno`ć doj`cia i dojazdu do terenów 1 RM, 2 

RM i 3 RM; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

a) istniejący ”rzebieg ”rzyJączy i sieci: wodociągowe, kanalizacji 
sanitarnej, gazowe - do zachowania, z mowliwo`cią modernizacji, 

b) do”uszcza się ”rzebieg ”rzyJączy infrastruktury technicznej na 
”otrzeby zao”atrzenia budynków na terenach: 1 RM, 2 RM, 3 RM; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód leczniczych 
ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Grzybowoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

3. Ustalenia dla terenu o symbolu 5 W - powierzchnia 0,067 ha rys. nr 3  

1) przeznaczenie terenu  urządzenia wodne - rów melioracyjny; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

 zakaz zabudowy; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz wtórnych ”odziaJów; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków 
Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu 
przyrodniczo- krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ, 
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d) korytarz ekologiczny - szlak migracji zwierząt, 
e) zakaz umacniania brzegów, z wyjątkiem umocnieL 

ekologicznych, umowliwiających wegetację ro`linno`ci brzegowej 
i przemieszczanie się zwierząt, 

f) zakaz wykorzystania wód dla gos”odarki stawowej, 
g) zakaz w”rowadzania ogrodzeL ”eJnych lub ogrodzeL awurowych 

na cokole ”eJnym; 

5) obsJuga komunikacyjna  w granicach o”racowania dostę” ”rzez teren 3 RM i 4 RZ; 

6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rowadzenie konserwacji i modernizacji zgodnie 

z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych 
”rze”isów branwowych; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Grzybowoｬ - obowiązują 
ustalenia wg§ 10 ust. 5. 

§ 14. Śla terenów elementarnych w zakresie zaJącznika - rysunku nr 4 obowiązują nastę”ujące usta-

lenia: 

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 RM - powierzchnia 0,360ha rys. nr 4  

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa zagrodowa - budynek mieszkalny oraz budynki 

gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnym gospodarstwie rolnym, 

hodowlanym lub ogrodniczym, 

b) zakaz hodowli trzody chlewnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zes”óJ zabudowy wolnostojącej, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) ”owierzchnia zabudowy do 15% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - 2 kondygnacje, w tym 

kondygnacja poddasza - do 9,0 m od poziomu terenu do 

najwywszego ”unktu ”okrycia dachu, 
e) wysoko`ć budynków gos”odarczych - 1 kondygnacja - do 7,0 m od 

poziomu terenu do najwywszego ”unktu ”okrycia dachu, 
f) dachy symetryczne, o kącie nachylenia ”oJaci 30÷45O; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz wtórnych ”odziaJów; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo- 

krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ, 
d) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej min. 70% powierzchni 

dziaJki; 
5) obsJuga komunikacyjna  dostę” komunikacyjny z drogi wewnętrznej 22 KŚW; 
6) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i telekomunikację 
oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych w oparciu o istniejące 
sieci i do”uszczalne, ”rojektowane ”rzyJącza uzbrojenia 

w ”rzylegJych terenach; 
7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Grzybowoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 
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2. Ustalenia dla terenu o symbolu 22 KDW - powierzchnia 0,063 ha rys. nr 4  

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających istniejąca - 4,0÷7,0 m, 

b) nawierzchnia gruntowa lub utwardzona; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) teren ”oJowony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭTrzebiatowsko - KoJobrzeski ”as Nadmorskiｬ - 
obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków 
Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ - obowiązują ustalenia 
wg § 6 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach ”ro”onowanego zes”oJu 
przyrodniczo- krajobrazowego ｭPradolina i Śolina rzeki Parsętyｬ; 

5) obsJuga w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rzebieg ”rzyJączy infrastruktury technicznej na 
potrzeby zaopatrzenia zabudowy na terenie 1 RM; 

6) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze górniczym ochrony zJowa wód 
leczniczych ｭKoJobrzeg IIｬ - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa ochronnego ”asa nadbrzewnego 
brzegu morskiego - obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ｭPolderu Grzybowoｬ - obowiązują 
ustalenia wg § 10 ust. 5. 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 15. Zmienia się ”rzeznaczenie 1,356 ha gruntów rolnych na cele nierolnicze, w tym: 

1) 0,751 ha gruntów klŁ Ps VI w obrębie terenu elementarnego 15 IT w zakresie zaJącznika nr 1; 

2) 0,004 ha gruntów klŁ I V i 0,601 ha gruntów klŁ I VI w obrębie terenu elementarnego 03 KDZ i 7 K 

w zakresie zaJącznika nr 2. 

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

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%Ł 

§ 17. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się dotychczasowe zagos”odarowanie 
terenów, z zakazem lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwaJych, w tym obiektów ty”u ｭcampingｬ, 

nie ”osiadających cech zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej gospodarstwa rolnego na terenach ozna-

czonych symbolem RM, oraz innych nie od”owiadających ustaleniom niniejszej uchwaJyŁ 

§ 18. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KoJobrzegŁ 

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

Województwa Zachodnio”omorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy KoJobrzegŁ 

 

 Przewodniczący Rady Gminy KoJobrzeg  
 

Krzysztof Szopik 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr L/337/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr L/337/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr L/337/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr L/337/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr L/337/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 6 

do uchwaJy Nr L/337/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ zmianami) Rada Gminy KoJobrzeg rozstrzyga, co 

nastę”uje: 
odrzuca się wszystkie nieuwzględnione uwagi wniesione do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego czę`ci miejscowo`ci Śuwirzyno - ”omiędzy obrębami: Grzybowo, Stary Borek, Karcino oraz 
istniejącymi drogami gminnymi i ”owiatową, s”orządzonego na ”odstawie uchwaJy Nr XXVIII/169/2005 

Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 23Ł wrze`nia 2005 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu, zmie-

nionej uchwaJą Nr XI/66/2007 z dnia 13. sierpnia 2007 r. i uchwaJą Nr XLIV/294/10 z dnia 30 marca 

2010 r., wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 

9 ”audziernika 2007 r. do 9 listopada 2007 r., do którego w ustawowym terminie wniesiono 40 uwag, 

w tym 1 uwzględniono w czę`ci oraz ”onownie wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą od-

dziaJywania na `rodowisko w strategicznej ocenie oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 3 maja 

2010 r. do 2 czerwca 2010 r., do którego w ustawowym terminie wniesiono 3 uwagi. 

Wykazy uwag stanowi integralną czę`ć dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych. 

 

 

 

ZaJącznik nr 7 

do uchwaJy Nr L/337/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 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 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ zmianami) Rada Gminy KoJobrzeg rozstrzyga, co 

nastę”uje: 

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 (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmianami), zadania wJasne gminy. 

2. Z ustaleL zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czę`ci miejscowo`ci Śuwirzyno - pomiędzy obrębami: Grzybowo, Stary Borek, Karcino oraz istniejącymi 

drogami gminnymi i ”owiatową, s”orządzonego na ”odstawie uchwaJy Nr XXVIII/169/2005 Rady Gminy 

KoJobrzeg z dnia 23Ł wrze`nia 2005 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu, zmienionej uchwa-

Ją Nr XI/66/2007 z dnia 13. sierpnia 2007 r. i uchwaJą Nr XLIV/294/10 z dnia 30. marca 2010 r. oraz 

z przeprowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu wynika, iw jego 
”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za sobą 
wydatków z budwetu gminy. Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej 

uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej będą wynikiem realizacji zamierzeL 
osób ”rowadzących dziaJalno`ć rolniczą na terenie objętym planem i będą w caJo`ci finansowane z ich 

`rodków. 
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