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7) lina (Tinca tinca L.) - 28 cm; 

8) Jososia (Salmo salar LŁ) - 60 cm; 

9) miętusa (Lota lota LŁ) - 40 cm; 

10) nagJada (Sco”htalmus rhombus LŁ) - 30 cm; 

11) okonia (Perca fluviatilis L.) - 17 cm; 

12) ”Joci (Rutilus rutilus LŁ) - 17 cm; 

13) sandacza (Sander lucioperca L.) - 45 cm; 

14) siei (Coregonus lavaretus L.) - 40 cm; 

15) turbota (Psetta maxima L.) - 30 cm; 

16) storni (Platichthys flesus L.) - 25 cm; 

17) suma (Silurus glanis L.) - 70 cm; 

18) szczupaka (Esox lucius L.) - 45 cm; 

19) `ledzia (Clu”ea harengus LŁ) - 16 cm; 

20) troci (Salmo trutta L.) - 50 cm; 

21) węgorza (Anguilla anguilla L.) - 50 cm; 

22) wzdręgi (Scardinius erythro”hthalmus LŁ) - 17 cm; 

23) zimnicy (Limanda limanda L.) - 25 cm. 

2. Pomiaru ryb w celu ustalenia czy zachowują one wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, do-

konuje się, mierząc dJugo`ć ryby w stanie `wiewym, od ”oczątku zamkniętego ”yska do koLca najdJuw-
szego ”romienia ”Jetwy ogonowejŁ 

§ 3. 1Ł Ustanawia się okresy ochronne dla nastę”ujących gatunków ryb: 

1) szczupaka (Esox lucius L.) - od 1 marca do 5 maja; 

2) sandacza (Sander lucioperca L.) - w ciągu 4 do 6 tygodni w okresie między 5 kwietnia a 25 maja; 

3) siei (Coregonus lavaretus L.) - od 20 ”audziernika do 15 grudnia; 
4) Jososia (Salmo salar LŁ) i troci (Salmo trutta L.) - od 25 wrze`nia do 15 listo”ada; 
5) suma (Silurus glanis L.) - od 1 maja do 15 czerwca; 

6) jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus Mitchill) - od 1 stycznia do 31 grudnia; 

7) węgorza (Anguilla anguilla LŁ) - od 15 czerwca do 15 lipca; 

8) miętusa (Lota lota LŁ) - od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego. 

2. Daty roz”oczęcia i zakoLczenia obowiązywania okresu ochronnego, o którym mowa w ust. 1, 

pkt 2 ustala corocznie Okręgowy Ins”ektor RyboJówstwa Morskiego w Szczecinie i ”odaje do wiadomo`ci 
w formie obwieszczeL wywieszonych na terenie ”ortów, ”rzystani i baz rybackich. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 2 Okręgowego Ins”ektora RyboJówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 

15 kwietnia 2004 r. w s”rawie okre`lenia wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich (ŚzŁ 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 27, poz. 505, zm. z 2009 r. Nr 17, poz. 686; z 2010 r. Nr 48, poz. 1021). 

§ 5. źarządzenie wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

Okręgowy Ins”ektor RyboJówstwa Morskiego 

w Szczecinie 
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UCHWAIA NR V/37/2011 

RAŚY GMINY NOWOGRÓŚśK POMORSKI 

 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski 
w miejscowo`ci GiwynŁ 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmŁ) uchwala się, co nastę”uje: 
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§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr V/18/2007 r. Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 19 luty 

2007 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

w obrębie i miejscowo`ci Giwyn, gmina Nowogródek Pomorski, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

ｭstudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Nowogródek Pomorskiｬ, 

”rzyjętego uchwaJą Nr XXX/185/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. i zmieniony uchwaJą Nr VIII/42/2007 

z dnia 11 czerwca 2007 r. Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim, uchwala się miejscowy ”lan zago-

spodarowania przestrzennego w miejscowo`ci GiwynŁ 

2Ł Plan miejscowy obejmuje obszar, którego granice ustala rysunek ”lanu miejscowego, stanowiący 
zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem miejscowego planu jest funkcja produkcyjna i usJugowa z ustaleniem zasad obsJugi 
komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. 

4Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) źaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

2) źaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭstudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Nowogródek Pomorskiｬ 

3) źaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego, 

4) źaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania, 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ilo`ci kondygnacji - rozumie się ”rzez to, we dotyczy ilo`ci kondygnacji nadziemnych; 
2) wysoko`ci zabudowy - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowo-

nym wej`ciu do budynku lub jego czę`ci ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej ”Jasz-

czyzny stro”u bądu najwywej ”oJowonej krawędzi stro”odachu nad najwywszą kondygnacją uwytkową, 
Jącznie z grubo`cią izolacji cie”lnej i warstwy ją osJaniającej, albo do najwywej ”oJowonej górnej ”o-

wierzchni innego przekrycia; 

3) terenie elementarnym - rozumie się ”rzez to teren o okre`lonym ”rzeznaczeniu, wyznaczony liniami 
rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo literowym, dla którego formuJuje się ustalenia 
szczegóJowe zawarte w KARTACH TERENU; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się ”rzez to linię, której nie mowna ”rzekraczać ”rzy lokali-
zacji obiektów budowlanych 

5) zieleni rodzimej - rozumie się ”rzez to takie nasadzenia nie rosnące wysoko, jak: klon jawor, klon 
zwyczajny, brzoza brodawkowata, gJóg jednoszyjkowy, jarząb ”os”olity, grab zwyczajny, a takwe ni-

skie drzewa owocowe w ”ostaci zgru”owaL lub sz”alerów; 
6) froncie budynku - rozumie się ”rzez to elewację od strony wej`ciaŁ 

§ 3. 1Ł Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL okre`lających zasady konstrukcji ”lanu miejscowego; 
2) ustaleL ogólnych; 
3) ustaleL szczegóJowych w formie KART TśRśNU, dotyczących wyznaczonych w ”lanie terenów ele-

mentarnych; 

4) ”ostanowieL koLcowychŁ 

2Ł Śla ”oszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu miejscowego 

§ 4. 1Ł Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu miejscowego - na rysunku planu: 

1) w granicach obszaru objętego ”lanem miejscowym wydzielono liniami rozgraniczającymi tereny ele-

mentarne o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, które oznaczono identy-

fikatorem cyfrowo - literowym (SYMBOL TERENU); 

2) symbole terenów od”owiadają symbolom w KARTACH TERENU zgrupowanych w § 7 - ustalenia 

szczegóJowe dla terenów elementarnychŁ 

§ 5. 1Ł Śla kawdego terenu elementarnego s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) parametry i wskaunik ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
4) zasady ochrony `rodowiska i przyrody; 
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5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 

6) ustalenia komunikacyjne; 

7) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznejŁ 

2. Symbol w KARCIE TERENU odpowiada symbolowi na rysunku planu. 

3Ł Obszar ”lanu miejscowego dzieli się na nastę”ujące tereny elementarne oznaczone symbolami: 

1) P - tereny zabudowy produkcyjnej 

2) P,U - tereny zabudowy produkcyjnej i zabudowy usJugowej 
3) UR,U,MN - tereny zabudowy rzemiosJa, usJug z dopuszczeniem mieszkalnictwa, 

4) U, UR, - tereny zabudowy usJugowej z do”uszczeniem usJug rzemiosJa, 
5) Ls - tereny zieleni le`nej; 
6) ZI - tereny zieleni izolacyjnej; 

7) KD,GP - droga lokalna; 

8) KDW - droga wewnętrzna dojazdowa; 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 6. 1. W zakresie ”odstawowej funkcji obszaru objętego ”lanem miejscowym ustala się ”rzeznaczenie 

terenu na zabudowę ”rodukcyjną i usJugową wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą technicznąŁ 

2. W zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego ustala się: 

1) na terenach zabudowanych budynki i obiekty w dobrym stanie technicznym ”odlegają zachowaniu 
lub adaptacji z do”uszczeniem ich rozbiórki w przypadku kolizji z ”lanowaną nową zabudową, 

2) likwidacja zabudowy prowizorycznej i nietrwaJej, 
3) do”uszcza się lokalizację urządzeL technicznych, za”ewniających mowliwo`ć uwytkowania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem, 

3. W zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

1) do”uszczenie scalania nieruchomo`ci w celu wydzielenia wedJug linii rozgraniczających nastę”ujących 
terenów elementarnych: 

a) 1 UR,U, MN; teren zabudowy rzemiosJa, usJug z dopuszczeniem mieszkalnictwa 

b) 2P,U, 3P,U; 6 P,U, 7 P,U, 8 P,U, 9 P,U, 11 P, U - tereny zabudowy produkcyjnej i usJugowej 
c) 4P - tereny zabudowy produkcyjnej 

d) 12 U,UR, - tereny zabudowy usJug, rzemiosJa, 
e) 13 U, MN - tereny zabudowy usJug z dopuszczeniem mieszkalnictwa 

f) 14 UH - tereny zabudowy usJug handlu 

g) 01 KD, 02 KDW, 03 KD, 04 KDW, 05 KDW, 06 KDW, 07 KDW, 08 KDW - tereny dróg lokalnych 

i wewnętrznych, 
2) szczegóJowe zasady ”odziaJu nieruchomo`ci zawarte są w § 7 w ustaleniach szczegóJowych dla ”o-

szczególnych terenów elementarnych, zawartych w kartach terenu w punkcie 3. 

4. W zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: Obszar nie jest zlo-

kalizowany w granicach obszarowych form ochrony przyrody, a w jego obrębie nie stwierdzono obiektów 
cennych przyrodniczo. 

1) nalewy roz”oznać warunki geologiczne terenu i zastosować rozwiązania techniczne wykluczające mi-

grację zanieczyszczeL do ”odJowa i wtórnie do wód ”owierzchniowych lub podziemnych, 

5. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na terenie objętym ”lanem wystę”ują elementy krajobrazu kulturowego o walorach zabytkowych 

objęte strefą ｭBｬ ochrony konserwatorskiej (ochrona ukJadów ”rzestrzennych lub ich fragmentów z za-

budową o regionalnych lub lokalnych warto`ciach kulturowych) w granicach jak na rysunku planu; 

Ochronie podlega: 

- rozplanowanie i przekroje ulic i ”laców wraz z ich nawierzchniami; 

- formy architektoniczne zabudowy mieszkalnej i gos”odarczej (gabaryty wysoko`ciowe, for-

my dachów, tradycyjnie stosowany materiaJ budowlany); 
- rozplanowanie i linie zabudowy siedlisk gos”odarstw chJo”skich; i jej rozplanowanie (zasada 

usytuowania budynku mieszkalnego); 

- maJa architektura: ogrodzenia i inne; 

- zieleL kom”onowana w ”ostaci sz”alerowych obsadzeL ulic i ”laców, OBOWIĄźUJś: 
- zachowanie i rewaloryzacja zasadniczych włw elementów zagos”odarowania wsi, 
- usunięcie lub ”rzebudowa obiektów kolidujących z historycznym ukJadem i lokalną architekturą; 
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- dostosowanie nowych obiektów do historycznej kom”ozycji ”rzestrzennej i architektury do-

minującej w miejscowo`ci, 
- uzgadnianie wszelkich dziaJaL na ”odstawie dokumentacji ”rojektowej z Wojewódzkim Kon-

serwatorem źabytków 

2) ustanawia się ochronę obiektów ujętych w śWIŚśNCJI GMINNśJ (ewidencję ”rowadzi samorząd) - 
obiekty oznaczone na zaJączniku graficznym ”lanu, Obiekty budowlane o lokalnych walorach zabyt-

kowych, tworzące charakterystyczny krajobraz miejscowo`ci OBOWIĄźUJś: 
- utrzymanie, formy architektonicznej obiektu (gabaryty wysoko`ciowe, forma dachu i rodzaj 

pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej i drzwiowej) 

- o”iniowanie ”rzez Wojewódzkiego Konserwatora źabytków dziaJaL mających w”Jyw na wy-

gląd obiektu, 
- opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w ”rzy”adku jego rozbiórki, 

6. W zakresie komunikacji ustala się: 
1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem odbywa się ”o”rzez drogę ”owiatową graniczącą od 

strony wschodniej z planem /poza obszarem opracowania/, 

2) Śla inwestycji objętych ”lanem nalewy za”ewnić od”owiednią ilo`ć miejsc ”arkingowych ”rzy uwzględ-

nieniu wskauników ”arkingowych ze względu na funkcję terenu: - ｭUsJugi ”rodukcyjneｬ na 100 za-

trudnionych 30 miejsc parkingowych 

7. W zakresie budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 
1) w zakresie zaopatrzenie w wodę: 

a) zaopatrzenie w wodę ｦ z ”rzewidzianego do rozbudowy systemu wodociągowego w drodze 

01 KD,02 KDW, 06 KDW oraz drogi ”owiatowej graniczącej z obszarem planu w liniach rozgrani-

czenia tych dróg, sieć wodociągową o zakJadanej `rednicy od 32 do 150 mm - wg zasad okre-

`lonych w rysunku planu; 

b) wymóg zao”atrzenia systemu wodociągowego w punkty hydrantowe usytuowane w obrębie te-

renu planu zgodnie z wymogami ”rzeciw”owarowymi, 
2) w zakresie od”rowadzenia `cieków i wód o”adowych: 

a) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez 

”lanowaną sieć kanalizacji sanitarnej o zakJadanej `rednicy 200 mm - wg zasad okre`lonych gra-

ficznie w rysunku ”lanu do oczyszczalni `cieków, 
b) do czasu zrealizowania oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej obowiązuje gromadzenie `cieków 

w szczelnych zbiornikach okresowo wybieralnych z wywozem fekalii na oczyszczalnię `cieków, 
c) ”o zrealizowaniu ”rojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje ”odJączenie ”oszczegól-

nych obiektów ”oJowonych na terenach będących w ich zasięguŁ 
d) do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych z powierzchni utwardzonych, komunikacji oraz 

”laców skJadowych do gruntu, ”o ich wstę”nym ”odczyszczeniu, ”od warunkiem, we sto”ieL 
oczyszczenia `cieków oraz miąwszo`ć warstwy gruntu nad zwierciadJem wód ”odziemnych sta-

nowi zabez”ieczenie tych wód ”rzed zanieczyszczeniemŁ 
3) w zakresie elektroenergetyki: 

a) dla zapotrzebowanej mocy ok. 550 kW z nowoprojektowanych stacji 15/0,4 kV zlokalizowanej 

w obrębie ”lanu oraz z istniejącej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV: Giwyn MJyn S-2113, Giwyn 
Kolonia S-2442 i nowoprojektowanych; 

b) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i nowoprojektowanych sieci w drodze powiatowej 

poza obszarem planu, 

c) w obszarze objętym ”lanem zasilanie linią kablową 15 i 0,4kV; 

d) dla na”owietrznych linii elektroenergetycznych 15kV wyznacza się korytarz techniczny o szero-

ko`ci 9 m, 

e) wszelkie inwestycje w granicach korytarzy technicznych na”owietrznych linii 15kV wymagają 
uzgodnienia z zarządcą sieci, 

f) ”rzy skrzywowaniu i zbliweniach z linią 15kV nalewy zachować od”owiednie odlegJo`ci zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami odrębnymi, 
4) w zakresie telekomunikacji: Jączno`ć telefoniczną rozdzielczą linią kablową ”o”rzez centralę telefo-

niczną w Nowogródku PomorskimŁ 
5) W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: ”rzewiduje się systemy zao”atrzenia w cie”Jo jako ogrzewanie indy-

widualne. 

6) Śo”uszcza się ”rowadzenie infrastruktury technicznej nie wymienionej w ustaleniach szczegóJowych 
dla terenu elementarnego, w razie wystą”ienia uzasadnionej ”otrzeby, 

8. W zakresie zasad realizacji ”lanu wynikające z ”rze”isów odrębnych: 
1) zagospodarowanie terenu oraz zabudowę realizować zgodnie z ”rze”isami odrębnymi z zakresu prawa 

budowlanego, w tym przepisami sanitarnymi, o ochronie powietrza oraz o ochronie ”rzeciw”owarowej, 
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2) zabez”ieczenie ”rzeciw”owarowe nalewy ”rzewidzieć za ”omocą hydrantów ”rzeciw”owarowych nad-

ziemnych, 

9. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagos”odarowania ustala się: obszar objęty ”lanem 

o którym mowa w § 1Ł1Ł do chwili zagos”odarowania ”od zabudowę ”rodukcyjną i usJugową wraz z ko-

munikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną mowe być wykorzystywany w s”osób dotychczasowyŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 7. Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych: 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 8. W granicach niniejszego planu na cele nierolnicze i niele`ne, ”rzeznacza się Jącznie 14,1904 ha 

gruntów rolnych klasy IIIb, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją znak: GźŁtrŁ057-602-6/11 

z dnia 12 kwietnia 2011 r. oraz ”ozostaJe grunty rolne klasy IV-VI za zgodą Rady Gminy Nowogródek 
Pomorski. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 68 ｦ 9996 ｦ Poz. 1211 

 

§ 9. W zakresie okre`lenia stawki ”rocentowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w na-

stę”stwie uchwalenia ”lanu (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym) ustala się jednorazową o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 
30% dla obszarów elementarnych oznaczonych symbolami: U; P,U; UH, UR; P dla ”ozostaJych terenów 
ustala się jednorazową o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 0%Ł 

§ 10. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Nowogródek PomorskiŁ 

§ 11. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogródek 
Pomorski. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy  
 

Robert Rzeunicki 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 68 ｦ 9997 ｦ Poz. 1211 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr V/37/2011 

Rady Gminy Nowogródek Pomorski 
z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 68 ｦ 9998 ｦ Poz. 1211 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr V/37/2011 

Rady Gminy Nowogródek Pomorski 
z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 68 ｦ 9999 ｦ Poz. 1211 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/37/2011 

Rady Gminy Nowogródek Pomorski 
z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 

 
 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr V/37/2011 

Rady Gminy Nowogródek Pomorski 
z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
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