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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIV/415/10 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 25 marca 2010 r. 

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

miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna dla obszaru ”rzy ul. Brzozowej 

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

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

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, i z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska 

w Trzebiatowie nie ”od–ęJa rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag do ”rzedmio-

towego projektu planu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowis—o, ”oniewaw ”odczas wyJowenia wwŁ 
”ro–e—tu ”lanu do ”ublicznego wglądu nie w”JynęJa ani –edna uwagaŁ 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIV/415/10 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

z przepisami o finansach publicznych 

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

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

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, i z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska 

w Trzebiatowie rozstrzyga, co nastę”u–e: 

§ 1. Na obszarze ob–ętym zmianą mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna dla 
obszaru przy ul. Brzozowe– nie ”rzewidu–e się inwestyc–i ”ublicznych z zakresu infrastruktury technicznej 

i drogowe– sJuwące– zas”o—o–eniu zbiorowych ”otrzeb miesz—aLcówŁ 
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UCHWAIA NR XLIV/416/10 

 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzebiatowa 

w formie ”lanu rewaloryzacji Starego Miasta dla dziaJki nr 135/8 i 135/6 

oraz czę`ci dziaJki nr 135/9. 

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

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 

2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska 

w Trzebiatowie uchwala, co nastę”u–e: 
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ŚźIAI I 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXIV/331/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 maja 2009 r. 

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

Trzebiatowa w formie ”lanu rewaloryzac–i Starego Miasta dla dziaJ—i nr 135/8 i ń35ł6 oraz czę`ci dziaJ—i 
nr 135/9, a ta—we ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Trzebiatów, uchwalonego uchwaJą Nr L/504/02 Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 26 wrze`nia 2ŃŃ2 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Trzebiatowa w formie ”lanu rewaloryzac–i Starego Miasta (”rzy–ętego uchwaJą Nr XXIX/210/96 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 grudnia 1996 r.) dla dziaJ—i nr 135/8 i ń35ł6 oraz czę`ci dziaJ—i 
nr 135/9. 

2. Zmiana planu obejmu–e obszar dziaJ—i nr 135/8 i ń35ł6 oraz czę`ci dziaJ—i nr ń35ł9 obręb Trzebia-

tów o powierzchni 0,9872 ha, ”oJowonych ”omiędzy ulicami Sienkiewicza i Wojska Polskiego a zakolem 

—anaJu MJynów—iŁ 

3. Granice zmiany ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysun—u zmiany ”lanu, stanowiącym zaJączni— 
nr 1 do ninie–sze– uchwaJyŁ 

4. Przedmiotem zmiany planu jest umowliwienie rozbudowy ”aJacu w skarpie od strony —anaJu MJy-

nów—i oraz wydzielenie do–azdu do ”oses–i zlo—alizowanych ”rzy Placu ź–ednoczenia nr 1-7. 

5. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJączni— graficzny w skali 1:500, zwany dalej ｭrysunkiem zmiany planuｬ, zatytuJowany ｭzmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa w formie planu rewalory-

zac–i Starego Miasta dla dziaJ—i nr 135/8 i ń35ł6 oraz czę`ci dziaJ—i nr 135/9ｬ, stanowiący zaJączni— 
nr 1 do ninie–sze– uchwaJy; 

2) wyrys ze studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Trzebiatów dla 
terenu ob–ętego zmianą ”lanu, stanowiący zaJączni— nr 2 do ninie–sze– uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– w Trzebiatowie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany pla-

nu, stanowiące zaJączni— nr 3 do ninie–sze– uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– w Trzebiatowie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwe-

stycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich fi-

nansowania, zgodnie z przepisami o finansach ”ublicznych, stanowiące zaJączni— nr 4 do niniejszej 

uchwaJyŁ 

§ 2. 1. Nastę”u–ące oznaczenia graficzne, ”rzedstawione na rysun—u zmiany ”lanu, są obowiązu–ą-
cymi ustaleniami zmiany planu: 

1) granica obszaru ob–ętego zmianą ”lanu; 
2) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) ”rzeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi; 

4) strefy dopuszczalnej realizacji miejsc postojowych; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) obiekty zabytkowe; 

7) osie kompozycyjne; 

8) ciągi ”ieszo –ezdne; 
9) zieleL izolacy–na; 
10) drzewa wskazane do zachowania (ochrony); 

11) okazy drzew o cechach pomnikowych. 

2. Śla ”oszczególnych terenów obowiązu–ą od”owiednie ustalenia ŚziaJu I - ”rze”isów wstę”nych 
ŚziaJu II - ”rze”isów ogólnych, ŚziaJu III - ”rze”isów szczegóJowych i ŚziaJu IV ”rze”isów ”rze–`ciowych 
i —oLcowychŁ 

§ 3. Ile—roć w dalszych ”rze”isach ninie–sze– uchwaJy –est mowa o: 

1) istnie–ących elementach lub stanie zagospodarowania przestrzennego - nalewy ”rzez to rozumieć stan 
istnie–ący w dniu we–`cia w wycie ”lanu; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza —tórą nie wolno wy—raczać 
z zabudową; 
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3) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć inne obowiązu–ące ”rze”isy ”rawa; 
4) zmianie planu - nalewy ”rzez to rozumieć zmianę ”lanu, o —tóre– mowa w § ń ninie–sze– uchwaJyŁ 

ŚźIAI II 

Prze”isy ogólne 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie terenów 

§ 4. Ustala się nastę”u–ące ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów: 

1. teren zabudowy usJugowe–, oznaczony na rysun—u zmiany planu symbolem U, o—re`lony w § ńŃ. 

2. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem MN, 

o—re`lony w § ńŃ, 

3. teren drogi wewnętrzne–, oznaczony na rysun—u zmiany planu symbolem KŚW, o—re`lony w § ńńŁ 

RozdziaJ 2 

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

§ 5. 1. Ustala się na—az lo—alizowania zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz 

w miejscach oznaczonych na rysunku zmiany planu. 

2. Ustala się na—az dostosowania ”ro–e—towanych elementów zagos”odarowania - s—alą, –a—o`cią 
i charakterem - do ”eJnionego ”rzeznaczenia terenu, —ra–obrazu i archite—tury istnie–ącego otoczenia. 

3. Ustala się na—az realizac–i obie—tów o wyso—ich walorach archite—tonicznychŁ Śotyczy to ta—we 
obie—tów maJe– archite—turyŁ 

4. S”osób zagos”odarowania terenu nie mowe ograniczać zgodnego z ”rawem dys”onowania sąsiednimi 
posesjami. 

5. Dopuszcza się stosowanie re—lam dotyczących dane– usJugi w ”ostaci szyldów, tablic informacy–nych 

- w s”osób nie”owodu–ący ”rzesJaniania archite—tury lub utrudnia–ący —omuni—ac–ęŁ 

6. Przed s”orządzeniem ”ro–e—tu budowlanego ustala się —onieczno`ć wy—onania badaL gruntowo-

wodnych. 

RozdziaJ 3 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 6. 1. Ustala się obowiąze— zagos”odarowania mas ziemnych ”owstaJych w wyniku prac budowla-

nych w granicach dane– dziaJ—i w s”osób nie”owodu–ący zmian u—sztaJtowania terenu lub na innych ob-

szarach wskazanych do tego celu. 

2. Ustala się na—az zao”atrzenia obie—tów budowlanych w urządzenia za”obiega–ące zanieczyszcze-

niom `rodowis—a ”rzyrodniczegoŁ 

3. Ustala się za—az lo—alizac–i inwestyc–i mogących znacząco w”Jywać na `rodowisko przyrodnicze, 

w tym na zdrowie ludzi. 

4. Ustala się obowiąze— stosowania rozwiązaL niezbędnych do za”obiegania ”owstawaniu zanie-

czyszczeL, a ta—we rozwiązaL za”ewnia–ących ochronę ”rzed zanieczyszczeniami istnie–ącymi. W szcze-

gólno`ci dotyczy to rozwiązaL za”ewnia–ących ochronę ”owietrzaŁ 

5. WJada–ący terenem, na —tórym powstanie zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne prze-

—sztaJcenie naturalnego u—sztaJtowania terenu, –est zobowiązany do ”rze”rowadzenia –ego re—ultywac–iŁ 

6. Jakiekolwiek emis–e czynni—ów sz—odliwych i uciąwliwych nie mogą na granicy z sąsiadu–ącą zabu-

dową miesz—aniową ”rze—roczyć do”uszczalnych norm. 
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7. Przy ”rowadzeniu ”rac budowlanych do”uszcza się wy—orzystywanie i ”rze—sztaJcanie elementów 
przyrodniczych, w tym skar” (z wyJączeniem drzew wskazanych na rysunku zmiany planu, jako zakwalifi-

kowane do zachowania oraz o cechach pomni—owych) wyJącznie w takim zakresie, w jakim jest to ko-

nieczne w związ—u z realizac–ą inwestyc–iŁ Jeweli ochrona istnie–ących elementów ”rzyrodniczych nie jest 

mowliwa, nalewy ”ode–mować dziaJania ma–ące na celu na”rawienie wyrządzonych sz—ód, w szczególno`ci 
przez kom”ensac–ę ”rzyrodnicząŁ 

8. Kawde– ”lanowane– inwestyc–i wraz ze związanymi z nią urządzeniami budowlanymi oraz wszelkim 

urządzeniom technicznym i komunikacyjnym nalewy nadać cechy estetycznego wygląduŁ 

9. Ustala się za—az lo—alizowania stac–i bazowych telefonii —omór—owe–Ł 

10. Obszar zmiany ”lanu ”oJowony –est bez”o`rednio ”rzy granicy obszarów narawonych na niebez”ie-

czeLstwo ”owodzi, dla —tórych obowiązu–ą ”rze”isy odrębneŁ 

RozdziaJ 4 

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

§ 7. 1. Na terenie ob–ętym zmianą ”lanu zna–du–ą się nastę”u–ące obie—ty i obszary zabyt—owe ob–ęte 
ochroną na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 

ｦ czę`ć Starego Miasta w”isanego do re–estru zabyt—ów ”od numerem 72 (decyzja z dn. 29 

”audzierni—a ń955, znak: Kl.V-0/54/55) - teren, na —tórym ”oJowony –est ”aJac, ”ar— wraz 
z podziemnymi reliktami dawnego zaJowenia —lasztornego i warstwami kulturowymi, 

ｦ PaJac w”isany do re–estru zabyt—ów ”od nr 512 (decyzja z dn. 25 lutego 1957 r. znak: Kl.V.-

0/223/57). 

Wszel—ie inwestyc–e nalewy ”rowadzić zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami odrębnymi. 

2. Na caJym obszarze ob–ętym zmianą ”lanu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej, w —tóre– 
obowiązu–ą nastę”u–ące rygory: 

a) zachowanie i —onserwac–a historycznego u—Jadu ”rzestrzennego, 
b) zachowanie zasadniczych ”ro”orc–i wyso—o`ciowych —sztaJtu–ących sylwet—ę zes”oJu, 
c) zachowanie istnie–ące– zabudowy w”isane– do re–estru zabyt—ów oraz elementów zagos”odaro-

wania terenu we wJa`ciwym stanie technicznym i funkcjonalnym, 

d) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej. 

3. Na caJym obszarze ob–ętym zmianą ”lanu ustala się ochronę zabyt—u archeologicznego ustanawia-

–ąc strefę WŁ III ograniczone– ochrony archeologiczne–, ”olega–ące– na ”rowadzeniu interwency–nych badaL 
archeologicznych w przypadku prowadzenia prac ziemnych, w —tóre– obowiązu–ą nastę”u–ące rygory: 

a) obowiąze— ws”óJdziaJania w zakresie zamierzeL inwestycy–nych i innych związanych z pracami 

ziemnymi z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabyt—ów, 

b) obowiąze— ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratun—owych na terenie ob–ętym realizac–ą 
prac ziemnych na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabyt—ówŁ 

RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 

§ 8. 1. Ustala się na—az zagos”odarowania terenu U w s”osób umowliwia–ący bez—olizy–ne —orzystanie 
osobom niesprawnym ruchowo. 

2. Ogrodzeniom terenu U realizowanym od strony dróg ”ublicznych nalewy nadać cechy estetycznego 
wygląduŁ 

RozdziaJ 6 

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

§ 9. 1. Na terenie ob–ętym zmianą ”lanu zna–du–ą się obie—ty i obszary zabyt—owe ob–ęte ochroną na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych o—re`lone w § 7 pkt 1. 
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2. Teren ob–ęty zmianą ”lanu ”oJowony –est bez”o`rednio ”rzy granicy obszarów narawonych na nie-

bezpieczeLstwo ”owodzi, dla —tórych obowiązu–ą ”rze”isy odrębneŁ 

ŚźIAI III 

Prze”isy szczegóJowe 

RozdziaJ 7 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, a takwe zasady 
i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci 

§ 10. Dla terenu oznaczonego symbolem U o powierzchni 0,9349 ha, ustala się: 

1) Przeznaczenie: teren usJug ”ublicznych - miejskie centrum kulturalno - edu—acy–ne zwŁ PaJac z do-

puszczeniem funkcji gastronomicznych wraz z zielenią ”ubliczną o charakterze parkowym, w tym: 

a) U1 - istnie–ący budyne— ”aJacu, 
b) U2 - obszar do”uszczalne– odbudowy s—rzydJa ”aJacu zgodnie z przebiegiem fundamentów 

stwierdzonym po wykonaniu odkrywek, 

c) U3 - obszar realizac–i rozbudowy ”aJacu w s—ar”ie brzegu —anaJu MJynów—i zgodnie z nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy; 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) nowa zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu i/lub 

w miejscu oznaczonym symbolem U2, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni terenu oznaczonego symbolem U, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% powierzchni terenu oznaczonego symbolem U, 

d) w uzasadnionych ”rzy”ad—ach do”uszcza się mowliwo`ć ”rzesadzenia lub wycin—i drzew i —rzewów, 
e) ”ostulu–e się o zachowanie drzew wskazanych na rysunku zmiany planu jako zakwalifikowane do 

zachowania pod warunkiem ich dobrego stanu zdrowotnegoｬ, 
f) na—az uzu”eJnienia alei li”owe– wzdJuw gJówne– osi zaJowenia ”aJacowego - wjazd od ul. Wojska 

Polskiego, 

g) na—az ”rze”rowadzenia rewaloryzac–i historycznego zaJowenia parkowego, 

h) obowiąze— wydzielenia, wyJącznie w miejscu oznaczonym na rysunku zmiany planu jako strefa 

dopuszczalnej realizacji miejsc postojowych, miejsca na pojemni—i sJuwące do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji, zgodnie z obowiązu–ącymi 

przepisami odrębnymi; 

3) Warunki w zakresie formy zabudowy dla obszaru Uń (istnie–ący budyne— ”aJacu): 
a) bryJa i archite—tura ”aJacu bez zmian, ”oza niwe– wymienionymi wy–ąt—ami, 

b) do”uszcza się ”rzebudowę i ada”tac–ę ”omieszczeL —otJowni oraz realizac–ę —omunikacji pionowej 

(windy i klatka schodowa), wraz z dopuszczeniem realizacji nadszybia windy w postaci lukarny 

wzorowanej na historycznych, 

c) do”uszcza się ”rzebudowę ”oddasza ”rzy zachowaniu bez zmian istnie–ące– zabyt—owe– więuby 
dachowej (konstrukcja i materiaJ) oraz –e– odsJonięciu we wnętrzach urządzonych na ”oddaszu, 

d) do`wietlenie ”oddasza wyJącznie w postaci lukarn wzorowanych na historycznych, utrwalonych 

w wido—ach ”aJacu z XIX w.; 

4) Warunki w zakresie formy zabudowy dla obszaru U2: 

a) bryJa i s—ala odbudowanego s—rzydJa ”aJacu oraz —om”ozyc–a elewac–i wzorowana na istnie–ącym 

obiekcie, z dopuszczeniem ws”óJczesnych rozwiązaL archite—tonicznych, 

b) wyso—o`ć budyn—u - równa wyso—o`ci —alenicy istnie–ące– bryJy ”aJacu, 
c) wyso—o`ć elewac–i frontowe– (wyso—o`ć o—a”u) - równa wyso—o`ci o—a”u istnie–ące– bryJy ”aJacu, 

d) e—s”ozyc–a reli—tów historyczne– zabudowy w przypadku jej odkrycia, 

e) do czasu realizacji ustalenia do”uszcza się utwardzenie terenu lub realizac–e tarasu i zagospoda-

rowanie na cele związane z dziaJalno`cią ”aJacu; 
5) Warunki w zakresie formy zabudowy dla obszaru U3: 

a) do”uszcza się budowę sali wielofun—cy–ne– (e—s”ozycy–ne–, —onferency–ne–, wystawienniczej) 

wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, wbudowanej w s—ar”ę —anaJu MJynów—i, 
b) wyso—o`ć obie—tu nie mowe ”rze—raczać Ń,6 m licząc od rzędne– ”oziomu ”lacu ”rzed ”aJacem do 

górne– —rawędzi dachu, 
c) do”uszcza się realizac–ę ogrodzenia –a—o zabez”ieczenia —rawędzi stro”odachu, 
d) na—azu–e się realizac–ę stro”odachu –a—o tarasu ”o—rytego zielenią stanowiącego —ontynuac–ę ”ar—u, 
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e) na—azu–e się ochronę e—s”ozyc–i ”aJacu i –ego otoczenia od strony —anaJu MJynów—i oraz od stro-

ny ulicy Sienkiewicza; 

6) Warunki w zakresie formy zabudowy dla re—onstru—c–i `redniowiecznych murów obronnych: 
a) w ”rzy”ad—u od—rycia na terenie `ladów `redniowiecznych murów obronnych nalewy zaznaczyć 

ich przebieg na poziomie gruntu, 

b) do”uszcza się zaznaczenie ”rzebiegu murów ”o”rzez wyniesienie ”onad ”oziom istnie–ącego terenu; 
7) Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) do”uszcza się realizac–ę ogrodzenia wzdJuw ulic zewnętrznych, 
b) ogrodzenia nalewy wy—onać –a—o awurowe, o wyso—o`ci do ń,8 m, na cokole o wysoko`ci do 

0,5 m, z nawiązaniem formą i materiaJem do ogrodzenia od strony ulicy Sienkiewicza, 

c) zachowanie historycznego ogrodzenia od strony ulicy Sienkiewicza; 

8) Zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci: nie do”uszcza się wtórnego ”odziaJu dziaJ—i; 
9) Ustalenia dotyczące obsJugi inwyniery–ne– terenu: 

a) obsJuga inwyniery–na terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJych ulicach, 
b) w uzasadnionych ”rzy”ad—ach do”uszcza się realizac–ę obie—tów infrastru—tury techniczne– ty”u 

stacja transformatorowa, przepom”ownia `cie—ów w s”osób nie—olidu–ący z e—s”ozyc–ą zaJowenia 
”aJacowo-parkowego, 

c) obsJuga —omunikacyjna z ulicy Wo–s—a Pols—iego ”o”rzez istnie–ącą bramę zlo—alizowaną w gJów-

ne– osi zaJowenia ”aJacowego, 
d) do”uszcza się realizac–ę furty w ogrodzeniu od strony ulicy Sienkiewicza zgodnie z rysunkiem 

zmiany planu, 

e) do”uszcza się realizac–ę miejsc postojowych do 12 stanowisk, w tym dla nie”eJnos”rawnych 
w miejscu oznaczonym na rysunku zmiany planu, 

f) do”uszcza się realizac–ę dróg ”ieszo–ezdnych zgodnie z ich przebiegiem oznaczonym na rysunku 

zmiany planu z zastosowaniem nawierzchni naturalnej, 

g) do”uszcza się realizac–ę ale–e— ”ar—owych, wy—onanych z nawierzchni naturalnej, 

h) do”uszcza się realizac–ę na terenie ”ar—u obie—tów maJe– archite—tury w s”osób nie—olidu–ący 
z e—s”ozyc–ą zaJowenia ”aJacowo-parkowego. 

§ 11. Dla terenu oznaczonego symbolem MN o powierzchni 52 m², ustala się: 

1) Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) teren zieleni towarzyszące– zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna: 100% powierzchni terenu, 

c) zachowanie istnie–ących drzew ws—azanych na rysun—u zmiany planu, 

d) zachowanie istnie–ącego u—sztaJtowania terenu, 
e) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, 

f) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury; 

3) Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) do”uszcza się ogrodzenie od strony terenu KŚW, 
b) ogrodzenia nalewy wy—onać –a—o awurowe, o wyso—o`ci do ń,8 m, z wyJączeniem stosowania 

”refabry—owanych ”Jotów betonowych; 

4) Zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci: nie do”uszcza się wtórnego ”odziaJu dziaJ—i; 
5) Ustalenia dotyczące obsJugi inwyniery–ne– terenu: 

a) obsJuga —omunikacyjna z terenu KDW, 

b) dopuszcza się ”rze”rowadzenie ”rzez teren MN niezbędne– infrastru—tury techniczne–Ł 
RozdziaJ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy terenów komunikacji 

§ 12. 1. Ustala się obsJugę —omuni—acy–ną terenu z istnie–ącego z–azdu z ulicy Wojska Polskiego. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem KDW o powierzchni 471 m² ustala się: 

1) parametry drogi wewnętrzne– w liniach rozgranicza–ących zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

2) szero—o`ć –ezdni minimum 3,0 m, z zastosowaniem nawierzchni naturalnej rozbieralnej; 

3) realizac–ę ogrodzenia na granicy z terenem U do wyso—o`ci ń,80 m z zastosowaniem zieleni izolacyj-

ne– iłlub ”o—rycia ogrodzenia ro`linno`cią ”nącąŁ 
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RozdziaJ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 13. 1. Ustala się obsJugę w infrastru—turę techniczną, w tym wodociągową, —analizacy–ną, tele—o-

muni—acy–ną i ele—troenergetyczną z istnie–ących i projektowanych sieci, zlokalizowanych w ”rzylegJych 
ulicach poza granicami zmiany planu. 

2. Śo”uszcza się lo—alizac–ę infrastru—tury technicznej w ciągach ”ieszo –ezdnych oraz w drodze we-

wnętrzne– oznaczone– symbolem KDW odpowiednio: 

1) ”rzewody rozdzielcze sieci wodociągowe– o `rednicach nie mniejszych jak dn. 90; 

2) sieci kanalizacji sanitarnej o `rednicach nie mnie–szych niw dnŁ 2ŃŃ dla s”Jywu grawitacy–nego; 
3) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicach nie mnie–szych niw dnŁ 3ŃŃ; 
4) sieci gazowe o `rednicach nie mnie–szych niw dnŁ 63Ł 

3. Ustalenia w za—resie od”rowadzenia `cie—ów o”adowych i roztopowych: 

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

2) do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych z powierzchni komuni—ac–i oraz ”laców do gruntu, ”o 
ich wstę”nym podczyszczeniu; 

3) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych do gruntu w granicach wJasne– dziaJ—i 
budowlanej pod warunkiem, we ilo`ć od”rowadzanych wód nie ”rze—roczy –ego chJonno`ci; 

4) do”uszcza się wy—orzystanie wód o”adowych nie wymaga–ących oczyszczania i oczyszczonych do 

gromadzenia i uwycia do nawadniania zieleni. 

4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zao”atrzenia w cie”Jo: 

1) obowiązu–e ucie”Jownienie w oparciu o realizac–ę indywidualnych uródeJ cie”Ja; 

2) obowiązu–e zastosowanie urządzeL wy—orzystu–ących ”aliwa nie”owodu–ące ”onadnormatywnego 

zanieczyszczenia powietrza; 

3) do”uszcza się realizac–ę systemów grzewczych wy—orzystu–ących uródJa odnawialneŁ 

5. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: 

1) obowiąze— wywozu od”adów —omunalnych w celu sortowania, odzysku i zagospodarowania lub uty-

lizacji odpadów, zalewnie od ich chara—teru, w za—Jadzie uniesz—odliwiania i odzys—u od”adów; 
2) nakaz gromadzenia od”adów w pojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem 

ich segregacji; 

3) nakaz wyznaczenia na terenie oznaczonym symbolem U miejsca lokalizacji pojemni—ów do czasowego 
gromadzenia od”adów staJych, zgodnie z § 10 ust. 2 lit. h; 

4) do”uszcza się na terenie oznaczonym symbolem KDW miejsca lokalizacji pojemni—ów do czasowego 
gromadzenia od”adów staJych zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami odrębnymi; 

5) do”uszcza się stosowanie zbiorczych ”o–emni—ów umowliwia–ących sele—tywną zbiór—ę od”adów ob-

sJugu–ących —il—a dziaJe— budowlanychŁ 
RozdziaJ 10 

Sposoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 

§ 14. Do czasu realizac–i ustaleL ninie–szego ”lanu do”uszcza się utrzymanie dotychczasowego spo-

sobu uwyt—owania terenuŁ 

ŚźIAI VI 

Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe 

§ 15. Ustala się staw—ę, o —tóre– mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów U, MN i KDW w wyso—o`ci Ń%Ł 

§ 16. Na obszarze ob–ętym ninie–szą uchwaJą tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta uchwalo-

ne– uchwaJą Nr XXIX/210/96 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 grudnia 1996 r. 
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§ 17. Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Trzebiatowa. 

§ 18. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od daty –e– ogJoszenia w Dzienni—u Urzędowym 

Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy TrzebiatówŁ 

 

 Przewodniczący Rady: 
SJawomir Pawlak 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLIV/416/10 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa w formie 

”lanu rewaloryzacji Starego Miasta dla dziaJki nr 135/8 i 135ł6 oraz czę`ci dziaJki nr 135/9 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIV/416/10 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Trzebiatów dla terenu objętego zmianą ”lanu 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIV/416/10 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 25 marca 2010 r. 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzebiatowa w formie planu 

rewaloryzacji Starego Miasta dla dziaJki nr 135/8 i 135ł6 oraz czę`ci dziaJki nr 135/9 

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

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

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, i z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska 

w Trzebiatowie nie ”od–ęJa rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag do ”rzedmio-

towego projektu zmiany planu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowis—o, ”oniewaw ”odczas wyJowe-

nia ww. projektu zmiany planu do ”ublicznego wglądu nie w”JynęJa ani –edna uwagaŁ 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIV/416/10 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

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

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, i z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska 

w Trzebiatowie rozstrzyga, co nastę”u–e: 

§ 1. Na obszarze ob–ętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Trze-

biatowa w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta dla dziaJ—i nr 135/8 i ń35ł6 oraz czę`ci dziaJ—i 
nr ń35ł9 ”rzewidu–e się nastę”u–ące inwestyc–e z zakresu infrastruktury technicznej i drogowe– sJuwące 
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz—aLców: 

1) budowę, modernizac–ę i ”rzebudowę istnie–ących dróg; 
2) budowę, rozbudowę i modernizac–ę systemu od”rowadzenia `cie—ów sanitarnych; 
3) budowę, rozbudowę i modernizac–ę systemu od”rowadzania `cie—ów o”adowych i roztopowych; 

4) gos”odar—ę od”adami. 

§ 2. 1. S”osób realizac–i, za”isanych w § 1 ninie–szego zaJączni—a, inwestyc–i z zakresu infrastruktury 

technicznej i drogowe–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

1) realizacja inwestycji wymienionych w pkt 1 zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązu–ące 
przepisy ustawy o drogach publicznych oraz ustawy prawo zamówieL ”ublicznych; 

2) realizacja inwestycji wymienionych w pkt 2-4, zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązu–ące 
przepisy, w tym m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówieL ”ublicznych, ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i prawem ochrony `rodowis—a, ustawy 
prawo energetyczne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cie—ówŁ 

2. S”osób realizac–i inwestyc–i mowe ulegać modyfi—ac–i wraz z do—onu–ącym się ”ostę”em techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania na–le”sze– dostę”ne– techni—i, o ile nie nastą”i naruszenie 
ustaleL zmiany planu. 

3. Realizac–a sieci infrastru—tury techniczne– ”owinna wy”rzedzać ewentualną modernizac–ę dróg ”u-

blicznych. 

§ 3. Nie o—re`la się harmonogramu realizacji wymienionych w niniejszym zaJączni—u inwestyc–iŁ 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 44 ｦ 5354 ｦ Poz. 939,940 

 

§ 4. Zasady finansowania, zapisanych w § ń ninie–szego zaJączni—a, inwestyc–i z zakresu infrastruktu-

ry techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 

1) z budwetu gminy, zgodnie z uchwaJą budwetową; 
2) przy wykorzystaniu dotacji unijnych; 

3) z —redytów i ”owycze—; 
4) z obligacji komunalnych; 

5) z udziaJu inwestorów zewnętrznych, na ”odstawie odrębnych umów i porozumieLŁ 
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UCHWAIA NR XLIX/326/10 

 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE 

 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w s”rawie utworzenia obwodu gJosowania w Oddziale źewnętrznym w Dobrowie 

Aresztu _ledczego w Koszalinie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 2202, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 173, 

poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 18, poz. 1337;2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

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

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z 27 wrze`nia ń990 r. 

o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544; z 2002 r. Nr 113, 

poz. 984 i Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, 

poz. 219; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056; z 

2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i 1652) w związ—u z art. 30 ust. 3 

ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad ”owiatów i sejmi—ów wo–ewództw 
Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; 

z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, 

poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. 

Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) na wniosek Burmistrza Ty-

chowa uchwala się, co nastę”u–e: 

§ 1. W wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzieL 2Ń czerwca 2Ńń0 r. tworzy się obwód 
gJosowania Nr 6 w Dobrowie z siedzibą obwodowe– —omisji wyborczej w Oddziale źewnętrznym 

w Śobrowie Aresztu _ledczego w Koszalinie ”rzeznaczony dla wyborców ”rzebywa–ących w dniu wybo-

rów w tym oddziale, ob–ętych s”isem wyborców w gminie. 

§ 2. Obwód gJosowania wymieniony w § ń obejmuje obszar jednostki, w —tóre– siedzibę ma dana obwo-

dowa komisja wyborcza i tworzony jest dla wyborców ”rzebywa–ących w tej jednostce w dniu wyborówŁ 

§ 3. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Tychowa. 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem ”od–ęcia i ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomo`ci w s”osób zwycza–owo ”rzy–ętyŁ 

 

Przewodniczący Rady: 
BronisJaw Gajewski 
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