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§ 5. źa za–ęcie ”asa drogowego, o —tórym mowa w § ń pkt 4, ustala się nastę”u–ące staw—i o”Jat za 
—awdy dzieL za–ęcia 1 m2 powierzchni: 

1) jezdni do 20% szero—o`ci Ń,2Ń zJ 
2) –ezdni ”owywe– 20% do 5Ń% szero—o`ci ń,Ń0 zJ 
3) –ezdni ”owywe– 50% do 100% szero—o`ci 2,ŃŃ zJ 
4) ”ozostaJych elementów ”asa drogowego Ń,3Ń zJŁ 

§ 6. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Pyrzyc. 

§ 7. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego. 

 Przewodniczący Rady: 
Andrzej Gumowski 
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UCHWAIA NR XLIV/415/10 

 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego Mrzewyna 

dla obszaru przy ul. Brzozowej. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 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; 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), 

Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co nastę”u–e: 

ŚźIAI I 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXIII/322/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 kwietnia 

2009 r. o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Mrzewyna dla obszaru ”rzy ul. Brzozowej, a ta—we ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarun—owaL 
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Trzebiatów, uchwalonego uchwaJą Nr L/504/02 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 wrze`nia 2ŃŃ2 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego mie–scowo`ci Mrzewyno ”rzy–ęte– uchwaJą Nr XV/159/03 Rady Miejskiej 

w Trzebiatowie z dnia 27 listopada 2003 r. 

2. Zmiana planu obejmu–e obszar dziaJe— nr 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 ob-

ręb Mrzewyno ń o Jączne– ”owierzchni Ń,36 ha, przy ulicy Brzozowej w MrzewynieŁ 

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

4. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przebiegu linii zabudowy oraz zmiana dopuszczalnej inten-

sywno`ci zabudowyŁ 

5. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJączni— graficzny w skali 1:1000, zwany dalej ｭrysunkiem zmiany planuｬ, zatytuJowany ｭzmiana 

mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna dla obszaru ”rzy ul. Brzozowej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; 
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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) przeznaczenie terenu; 

3) linie rozgranicza–ące tereny o równym przeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
4) obowiązu–ące linie zabudowyŁ 

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) froncie budynku - nalewy ”rzez to rozumieć elewac–ę budyn—u, usytuowaną wzdJuw drogi, z —tóre– 
nastę”u–e w–azd i we–`cie na dziaJ—ę; 

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

3) kalenicy dachu - nalewy ”rzez to rozumieć na–wywszą, na–dJuwszą ”oziomą —rawędu zaJamania ”oJaci 
dachu ”ochyJego; 

4) liczbie kondygnacji - nalewy ”rzez to rozumieć liczbę —ondygnac–i budyn—u, z wy–ąt—iem piwnic, sute-

ren, antresoli oraz ”oddaszy nieuwyt—owych; 
5) obowiązu–ące– linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w —tóre– musi być umieszczona `ciana 

frontowa projektowanego budynku lub co najmnie– 6Ń% –e– dJugo`ci, bez ”rawa –e– ”rze—raczania 
w —ierun—u linii rozgranicza–ące– ulicy, ”rzy czym do”uszcza się wysunięcie ”rzed linie zabudowy ta-

kich elementów –a— gzymsy, o—a”y na odlegJo`ć nie wię—szą niw Ń,8 m oraz balkony, tarasy i schody 

zewnętrzne na odlegJo`ć nie wię—szą niw ń,5 m; 

6) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć inne obowiązu–ące ”rze”isy ”rawa; 
7) przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć dominu–ące, gJówne ”rzeznaczenie terenu oraz do-

puszczalne funkcje uzu”eJnia–ące; 
8) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć teren elementarny o o—re`lonym rodzaju przeznaczenia lub o okre-

`lonym sposobie zagospodarowania, wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgranicza–ącymi; 

9) uchwale - nalewy ”rzez to rozumieć ninie–szą uchwaJę Rady Mie–s—ie– w Trzebiatowie; 

10) wysokich walorach architektonicznych - nalewy ”rzez to rozumieć zestaw cech budyn—ów i budowli, 

—tóre chara—teryzu–ą się wJa`ciwymi proporcjami, trwaJymi i dobrymi –a—o`ciowo materiaJami budow-

lanymi i wy—oLczeniowymi oraz nawiązu–ą, bądu nie ”ozosta–ą w dysharmonii z sąsiednimi obiektami; 

11) wyso—o`ci budyn—u - nalewy ”rzez to rozumieć odlegJo`ć od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym 

we–`ciu do budyn—u do —alenicy, bądu zbiegu ”oJaci dachowych; 
12) zmianie planu - nalewy ”rzez to rozumieć zmianę ”lanu, o —tóre– mowa w § ń ninie–sze– uchwaJyŁ 

ŚźIAI II 

Prze”isy ogólne 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie terenu 

§ 4. Ustala się nastę”u–ące ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: teren zabudowy usJug turysty—i, 
oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem UT, opisany w § ńŃ, 

RozdziaJ 2 

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

§ 5. 1. Ustala się na—az lo—alizowania zabudowy zgodnie z obowiązu–ącymi liniami zabudowy, ozna-

czonymi na rysunku zmiany planu. 
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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 otoczeniaŁ 

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 nieruchomo`ci nie mowe ograniczać zgodnego z prawem dysponowania 

sąsiednimi posesjami. 

5. W miejscu wy—onywania dziaJalno`ci usJugowe– do”uszcza się stosowanie re—lam dotyczących da-

ne– usJugi w ”ostaci szyldów, neonów, tablic informacyjnych o wiel—o`ci nie”rze—racza–ące– 2 m²Ł 

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 `rodowis—o ”rzyrodnicze, 
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 mieszkaniową ”rze—roczyć do”uszczalnych norm. 

7. Przy ”rowadzeniu ”rac budowlanych do”uszcza się wy—orzystywanie i ”rze—sztaJcanie elementów 
”rzyrodniczych wyJącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związ—u z realizac–ą inwestyc–iŁ 
Jeweli ochrona istnie–ących elementów ”rzyrodniczych nie –est mowliwa, nalewy ”ode–mować dziaJania 
ma–ące na celu na”rawienie wyrządzonych sz—ód, w szczególno`ci ”rzez —om”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 

RozdziaJ 4 

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

§ 7. 1. Na terenie ob–ętym zmianą ”lanu nie wystę”u–ą obie—ty dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów 
oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–Ł 

2. W razie odkrycia w tra—cie ”rowadzenia robót budowlanych lub ziemnych związanych z ”lanowaną 
inwestyc–ą ”rzedmiotu, co do —tórego istnie–e ”rzy”uszczenie, iw –est on zabyt—iem, osoby wy—onu–ące 
roboty budowlane obowiązane są: wstrzymać wszel—ie roboty, mogące usz—odzić lub zniszczyć od—ryty 
przedmiot; zabez”ieczyć, ”rzy uwyciu dostę”nych `rod—ów, ”rzedmiot i miejsce jego odkrycia oraz nie-

zwJocznie zawiadomić od”owiednie sJuwby ochrony zabyt—ówŁ 

RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 

§ 8. 1. Na terenie ob–ętym zmianą ”lanu bra— –est ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

2. Ogrodzeniom realizowanym od strony dróg ”ublicznych nalewy nadać cechy estetycznego wygląduŁ 
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RozdziaJ 6 

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

§ 9. Teren ob–ęty zmianą ”lanu obecnie ”oJowony –est w obszarze ”asa ochronnego brzegu wód mors—ich 
stanowiącym obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, na —tórym obowiązu–ą ”rze”isy odrębne, –edna— 
obszar ten nie jest ustaleniem planu, a –ego granice mogą ulec zmianie na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 

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 zabudowy usJug turystycznych oznaczonych symbolem UT, o powierzchni 0,36 ha, 

ustala się: 

1) Przeznaczenie ”odstawowe: lo—alizac–a ”ens–onatów i hoteli, o wiel—o`ci do 5Ń miejsc noclegowych; 

2) Przeznaczenie uzu”eJnia–ące: fun—c–e miesz—aniowe dla wJa`ciciela obie—tu usJugowego; 
3) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa bliuniacza, 
b) do”uszcza się zabudowę wolnosto–ącą ”od warun—iem ”oJączenia dwóch sąsiednich dziaJe—, 
c) zabudowa w obowiązu–ących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

d) maksymalna ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 6Ń% ”owierzchni dziaJ—i, 
e) powierzchnia biologicznie czynna nie mnie–sza niw 2Ń% ”owierzchni dziaJ—i, 
f) obowiąze— wydzielenia mie–sca na ”o–emni—i sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów staJych 

z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregac–i zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami odrębnymi, 

g) do”uszcza się lo—alizac–ę garawy wbudowanych w bryJę budyn—u iłlub dobudowanych; 

4) Warunki zabudowy w za—resie wyso—o`ci budyn—ów: 
a) do 3 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwyt—owe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wyso—o`ć do ń2,0 m, 

c) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,8 m ponad poziomem terenu; 

5) Warunki zabudowy w za—resie u—Jadu i formy dachów: 
a) ustala się na—az stosowania dachów stromych dwu- lub wielospadowych o —ącie nachylenia od 

3Ń° do 45° z dopuszczeniem lukarn i o—ien ”oJaciowych oraz dachów naczóJ—owych, 
b) ”referu–e się ”o—rycie dachów—ą ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
c) do”uszcza się ”o—rycie materiaJem dachów—o”odobnym; 

6) Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) do”uszcza się mowliwo`ć grodzenia terenu - ogrodzenia nalewy wy—onać –a—o awurowe, 
o wyso—o`ci do ń,5 m, na cokole o wyso—o`ci do Ń,5 m, z wyJączeniem stosowania prefabryko-

wanych ”Jotów betonowych, 
b) pomiędzy sąsiadu–ącymi dziaJ—ami do”uszcza się ogrodzenie awurowe o wyso—o`ci do ń,9 m; 

7) Zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) za—az ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci, 
b) do”uszcza się Jączenie dwóch sąsiednich dziaJe— budowlanych; 

8) Ustalenia dotyczące obsJugi inwyniery–ne– terenu: 
a) obsJuga inwyniery–na terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy Brzozowej, 

b) obsJuga —omunikacyjna z ulicy Brzozowej, 

c) —onieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci minimum 

2 mie–sca na –edną dziaJ—ęŁ 
RozdziaJ 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 11. 1. Ustala się obsJugę w infrastru—turę techniczną (t–Ł energię ele—tryczną, tele—omuni—ac–ę, wo-

dę, gaz, od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych) złdo istnie–ących i projektowanych sieci, zlokalizowanych 

w ”rzylegJych ulicach ”oza granicami zmiany planu. 
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2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cie—ów o”adowych i roz-

topowych: 

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

2) do”uszcza się od”rowadzenie `cie—ów o”adowych i roztopowych do gruntu, w ramach ”oszczegól-

nych ”oses–i, –eweli warun—i gruntowe na to ”ozwolą; 

3) do”uszcza się wy—orzystanie wód o”adowych nie wymaga–ących oczyszczania do gromadzenia 

i uwycia do nawadniania zieleni; 
4) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z dachów budyn—ów (zgodnie z obo-

wiązu–ącymi przepisami odrębnymi) bez —onieczno`ci ich oczyszczania. 

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zao”atrzenia w gaz: 

1) ustala się obsJugę z projektowanych sieci, zlokalizowanych w ”rzylegJych ulicach ”oza granicami 

zmiany planu; 

2) szaf—i gazowe nalewy lo—alizować w linii ogrodzenia, —tóra ”owinna ”o—rywać się z granicą wJasno`ci 
”oszczególnych nieruchomo`ci. 

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-

lizac–i od”adów, 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) na—az wyznaczenia na dziaJ—ach budowlanych miejsca lokalizacji pojemni—ów do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych, zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami odrębnymi; 

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

sJugu–ących —il—a dziaJe— budowlanychŁ 
RozdziaJ 11 

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

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

sobu uwyt—owania terenu. 

ŚźIAI VI 

Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe 

§ 13. 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, w wyso—o`ci: ńŃ%, dla terenów U. 

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

spodarowania przestrzennego mie–scowo`ci Mrzewyno uchwalone– uchwaJą Nr XV/159/03 Rady Miejskiej 

w Trzebiatowie z dnia 27 listopada 2003 r. 

§ 15. Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Trzebiatowa. 

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

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

 

 Przewodniczący Rady: 
SJawomir Pawlak 

  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 44 ｦ 5341 ｦ Poz. 938 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLIV/415/10 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zmiana miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna 

dla obszaru przy ulicy Brzozowej 

 

  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 44 ｦ 5342 ｦ Poz. 938 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIV/415/10 

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 

 

  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 44 ｦ 5343 ｦ Poz. 938,939 

 

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: 

  


