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UCHWAIA NR XXXIIIł32ńłŃ9 
Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 3Ń kwietnia 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna 
dla obszaru ”rzy ulŁ TorowejŁ 

 Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7; z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń, Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; z 2ŃŃ5 rŁ 
Nr ńń3, ”ozŁ 954, Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9, Nr 225, ”ozŁ ń635; 2ŃŃ7 rŁ Nr ń27, 
”ozŁ 88Ń oraz z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń99, ”ozŁ ń227, Nr 2Ńń, ”ozŁ ń237, Nr 22Ń, ”ozŁ ń4ń3), Rada Miejska 
w Trzebiatowie uchwala, co nastę”uje: 

ŚziaJ I 
Prze”isy wstę”ne 

§ ńŁ ńŁ źgodnie z uchwaJą Nr XVIIIłń82łŃ8 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 24 kwietnia 2ŃŃ8 rŁ 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna 
dla obszaru ”rzy ulŁ Torowej oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zago-
s”odarowania ”rzestrzennego gminy TRźśBIATÓW, uchwalonego uchwaJą Nr Lł5Ń4łŃ2 Rady Miejskiej 
w Trzebiatowie z dnia 26 wrze`nia 2ŃŃ2 rŁ, uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego miejscowo`ci Mrzewyno uchwalonej uchwaJą Nr XVłń59łŃ3 Rady Miejskiej w Trzebiato-
wie z dnia 27 listo”ada 2ŃŃ3 rŁ 

2Ł źmiana ”lanu obejmuje obszar o ”owierzchni Ń,3 ha, którego granice ”rzebiegają między ulicą  
Torową, a tylnymi granicami dziaJek ”oJowonych wzdJuw ulicy TorowejŁ 

3Ł Granice zmiany ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysunku ”lanu, stanowiącym zaJącznik nr ń do ni-
niejszej uchwaJyŁ 

4Ł Przedmiotem zmiany ”lanu jest zmiana ”rzebiegu linii zabudowy oraz zmiana do”uszczalnej inten-
sywno`ci zabudowyŁ 

5Ł Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

ń) zaJącznik graficzny w skali ń:ńŃŃŃ, zwany dalej ｭrysunkiem zmiany ”lanuｬ, zatytuJowany ｭzmiana 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna dla obszaru ”rzy ulŁ Torowejｬ, sta-
nowiący zaJącznik nr ń do niniejszej uchwaJy; 

2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Trzebiatów dla 
terenu objętego zmianą ”lanu, stanowiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Trzebiatowie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany ”la-
nu, stanowiące zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy; 

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Trzebiatowie o s”osobie realizacji za”isanych w zmianie ”lanu inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich fi-
nansowania, zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznych, stanowiące zaJącznik nr 4 do niniejszej 
uchwaJyŁ 

§ 2Ł ńŁ Nastę”ujące oznaczenia graficzne, ”rzedstawione na rysunku zmiany ”lanu, są obowiązują-
cymi ustaleniami zmiany ”lanu: 

ń) granica obszaru objętego zmianą ”lanu; 
2) ”rzeznaczenie terenów; 
3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) nie”rzekraczalne linie zabudowy; 
6) symbole, oznaczenia terenuŁ 
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2Ł Śla ”oszczególnych terenów obowiązują od”owiednie ustalenia ŚziaJu I - ”rze”isów wstę”nych 

ŚziaJu II - ”rze”isów ogólnych, ŚziaJu III - ”rze”isów szczegóJowych i ŚziaJu IV ”rze”isów ”rzej`ciowych 
i koLcowychŁ 

§ 3Ł Ilekroć w dalszych ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

ń) froncie budynku - nalewy ”rzez to rozumieć elewację budynku, usytuowaną wzdJuw drogi, z której na-
stę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 

2) froncie dziaJki - nalewy ”rzez to rozumieć granicę dziaJki budowlanej, która ”rzylega do drogi, z której 
nastę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 

3) istniejących elementach lub stanie zagos”odarowania ”rzestrzennego - nalewy ”rzez to rozumieć stan 
istniejący w dniu wej`cia w wycie ”lanu; 

4) kalenicy dachu - nalewy ”rzez to rozumieć najwywszą, najdJuwszą ”oziomą krawędu zaJamania ”oJaci 
dachu ”ochyJego; 

5) liczbie kondygnacji - nalewy ”rzez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem ”iwnic, sute-
ren, antresoli oraz ”oddaszy nieuwytkowych; 

6) nie”rzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza którą nie wolno wykraczać 
z zabudową; 

7) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której musi być umieszczona `ciana 
frontowa ”rojektowanego budynku lub co najmniej 6Ń% jej dJugo`ci, bez ”rawa jej ”rzekraczania 
w kierunku linii rozgraniczającej ulicy; 

8) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć inne obowiązujące ”rze”isy ”rawa; 
9) ”rzeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć dominujące, gJówne ”rzeznaczenie terenu oraz do-

”uszczalne funkcje uzu”eJniające; 
ńŃ) symbolu ”rzeznaczenia - nalewy ”rzez to rozumieć oznaczenie graficzne literowe terenu okre`lające 

jego ”rzeznaczenie; 
ńń) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć teren elementarny o okre`lonym rodzaju ”rzeznaczenia lub o okre-

`lonym s”osobie zagos”odarowania, wyznaczony na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi; 
ń2) uchwale - nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą uchwaJę Rady Miejskiej w Trzebiatowie; 
ń3) wysokich walorach architektonicznych - nalewy ”rzez to rozumieć zestaw cech budynków i budowli, 

które charakteryzują się wJa`ciwymi ”ro”orcjami, trwaJymi i dobrymi jako`ciowo materiaJami budow-
lanymi i wykoLczeniowymi oraz nawiązują, bądu nie ”ozostają w dysharmonii z sąsiednimi obiektami; 

ń4) wysoko`ci budynku - nalewy ”rzez to rozumieć odlegJo`ć od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym 
wej`ciu do budynku do kalenicy, bądu zbiegu ”oJaci dachowych, a w ”rzy”adku stosowania dachów 
”Jaskich do najwywszego ”unktu ”rzekrycia; 

ń5) zmianie ”lanu - nalewy ”rzez to rozumieć zmianę ”lanu, o której mowa w § ń niniejszej uchwaJyŁ 

ŚziaJ II 
Prze”isy ogólne 

 
RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów 

§ 4Ł Ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów: 

tereny zabudowy usJugowej, oznaczone na rysunku zmiany ”lanu symbolem U, o”isane w § ńŃ, 

RozdziaJ 2 
źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, ogólne warunki zagos”odarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

§ 5Ł ńŁ Ustala się nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nie”rzekraczalnymi li-
niami zabudowy, oznaczonymi na rysunku ”lanuŁ 

2Ł Ustala się nakaz dostosowania ”rojektowanych elementów zagos”odarowania - skalą, jako`cią 
i charakterem - do ”eJnionego ”rzeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczeniaŁ 
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3Ł Ustala się nakaz realizacji obiektów o wysokich walorach architektonicznychŁ Śotyczy to takwe 

obiektów maJej architekturyŁ 

4Ł źabrania się sytuowania wszelkich obiektów budowlanych i urządzeL tymczasowych, które koli-
dują z ”lanowanym ”odstawowym, czy do”uszczalnym (uzu”eJniającym) ”rzeznaczeniem terenuŁ 

5Ł S”osób zagos”odarowania nieruchomo`ci nie mowe ograniczać zgodnego z ”rawem dys”onowania 
sąsiednimi ”osesjamiŁ 

6Ł W miejscu wykonywania dziaJalno`ci usJugowej do”uszcza się stosowanie reklam dotyczących 
danej usJugi w ”ostaci szyldów, neonów, tablic informacyjnych o wielko`ci nie”rzekraczającej 3 m2Ł 

RozdziaJ 3 
źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 6Ł ńŁ Ustala się obowiązek zagos”odarowania mas ziemnych ”owstaJych w wyniku ”rac budowla-
nych w granicach danej dziaJki lub na innych obszarach wskazanych do tego celuŁ 

2Ł Ustala się nakaz zao”atrzenia obiektów budowlanych w urządzenia za”obiegające zanieczyszcze-
niom `rodowiska ”rzyrodniczegoŁ 

3Ł Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco w”Jywać na `rodowisko ”rzyrodnicze 
a zatem na zdrowie ludziŁ 

4Ł Ustala się obowiązek stosowania rozwiązaL niezbędnych do za”obiegania ”owstawaniu zanie-
czyszczeL, a takwe rozwiązaL za”ewniających ochronę ”rzed zanieczyszczeniami istniejącymiŁ W szcze-
gólno`ci dotyczy to rozwiązaL za”ewniających ochronę ”owietrzaŁ 

5Ł WJadający terenem, na którym ”owstanie zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne 
”rzeksztaJcenie naturalnego uksztaJtowania terenu, jest zobowiązany do ”rze”rowadzenia jego rekultywa-
cjiŁ 

6Ł Jakiekolwiek emisje czynników szkodliwych i uciąwliwych nie mogą na granicy z sąsiadującą za-
budową mieszkaniową ”rzekroczyć do”uszczalnych normŁ 

7Ł Przy ”rowadzeniu ”rac budowlanych do”uszcza się wykorzystywanie i ”rzeksztaJcanie elementów 
”rzyrodniczych wyJącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycjiŁ 
Jeweli ochrona istniejących elementów ”rzyrodniczych nie jest mowliwa, nalewy ”odejmować dziaJania ma-
jące na celu na”rawienie wyrządzonych szkód, w szczególno`ci ”rzez kom”ensację ”rzyrodnicząŁ 

8Ł Kawdej ”lanowanej inwestycji wraz ze związanymi z nią urządzeniami budowlanymi oraz wszelkim 
urządzeniom technicznym i komunikacyjnym nalewy nadać cechy estetycznego wygląduŁ 

9Ł Ustala się zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowejŁ 

RozdziaJ 4 
źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 

§ 7Ł ńŁ Na terenie objętym zmianą ”lanu nie wystę”ują obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ 

2Ł W razie odkrycia w trakcie ”rowadzenia robót budowlanych lub ziemnych związanych z ”lanowa-
ną inwestycją ”rzedmiotu, co do którego istnieje ”rzy”uszczenie, iw jest on zabytkiem, osoby wykonujące 
roboty budowlane obowiązane są: wstrzymać wszelkie roboty, mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
”rzedmiot; zabez”ieczyć, ”rzy uwyciu dostę”nych `rodków, ”rzedmiot i miejsce jego odkrycia oraz nie-
zwJocznie zawiadomić od”owiednie sJuwby ochrony zabytkówŁ 
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RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 

§ 8Ł Ogrodzeniom 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 

§ 9Ł ńŁ Teren objęty zmianą ”lanu ”oJowony jest w obszarze ”asa ochronnego brzegu wód morskich 
stanowiącym obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, na którym obowiązują ”rze”isy odrębneŁ 

2Ł Na obszarze zmiany ”lanu wszelkie obiekty, widoczne od strony wody, o ile nie stanowią ozna-
kowania nawigacyjnego, nie mogą ”rzy”ominać go swoją formą, kolorystyką i charakterystyką `wiecenia 
`wiateJ oraz nie mogą ”owodować ”adania ”romieni `wietlnych na ”obliski akwen morski w s”osób ”o-
wodujący utrudnienia we wJa`ciwej identyfikacji `wiateJ znaków nawigacyjnychŁ 

ŚziaJ III 
Prze”isy szczegóJowe 

 
RozdziaJ 7 

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

§ ńŃŁ Śla terenu zabudowy usJugowej, oznaczonej symbolem U, o ”owierzchni Ń,3 ha, ustala się: 

ń) ”rzeznaczenie ”odstawowe: lokalizacja ”ensjonatów i hoteli, o wielko`ci do 5Ń miejsc noclegowych 
oraz usJug zdrowia wraz z niezbędnym za”leczem, lokalizacja handlu o ”owierzchni s”rzedawy do 
4ŃŃ m2, gastronomii, rzemiosJa oraz funkcji mieszkaniowych dla wJa`ciciela obiektu usJugowego; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa wolnostojąca, 
b) zabudowa w obowiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany 

”lanu, z do”uszczeniem ”oJączenia zabudowy w ”oziomie ”arteru, 
c) do”uszcza się wysunięcie ”rzed obowiązujące linie zabudowy kondygnacji ”rzyziemia, maksy-

malnie do nie”rzekraczalnych linii zabudowy, 
d) do”uszcza się wysunięcie ”rzed linie zabudowy takich elementów jak gzymsy, oka”y na odle-

gJo`ć nie większą niw Ń,8 m oraz balkony, tarasy i schody zewnętrzne na odlegJo`ć nie większą 
niw ń,3 m, 

e) maksymalna ”owierzchnia zabudowy - 35% ”owierzchni dziaJki, 
f) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 3Ń% ”owierzchni dziaJki, 
g) obowiązek wydzielenia miejsca na ”ojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów sta-

Jych z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębny-
mi, 

h) lokalizacja garawy i ”omieszczeL gos”odarczych - do”uszcza się lokalizację garawy wbudowanych 
w bryJę budynku oraz realizowanych w tylnej czę`ci dziaJki, 

i) zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci hurtowej, 
j) obowiązuje s”osób zagos”odarowania zgodny z ”rze”isami odrębnymi o”isanymi w § 9; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 3 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z do”uszczeniem ”od”iwniczenia, 
b) maksymalna wysoko`ć do ń2,Ń m, 
c) do”uszczalne wyniesienie ”osadzki ”arteru maksymalnie do Ń,8 m ”onad ”oziomem terenu; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) ustala się nakaz stosowania dachów mansardowych, z kalenicami równolegJymi do obowiązują-

cej linii zabudowy, 
b) do”uszcza się inne formy dachu, ”od warunkiem nawiązania do istniejącego budynku, 
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c) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni brązu lub grafitu, 
d) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym; 

5) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 
a) do”uszcza się mowliwo`ć grodzenia terenu - ogrodzenia nalewy wykonać jako awurowe, o wyso-

ko`ci do ń,2 m, na cokole o wysoko`ci do Ń,5 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych 
”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami do”uszcza się ogrodzenie awurowe o wysoko`ci do ń,9 m; 
6) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ dziaJek, ”rzy jednoczesnym 

do”uszczeniu ich scalenia; 
7) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej terenu: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy Torowej, 
b) obsJuga komunikacyjna z ulicy Torowej, 
c) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci minimum 

ń miejsce na jedną jednostkę mieszkalną lubłi nie mniej niw ń miejsce ”ostojowe na jedną jed-
nostkę ”obytową w czę`ci hotelowo - ”ensjonatowej lubłi nie mniej niw ń miejsce ”ostojowe na 
kawde roz”oczęte 3Ń m2 ”owierzchni uwytkowej usJug handlu, gastronomii i rzemiosJaŁ 

RozdziaJ 8 
SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 

§ ńńŁ Na obszarze zmiany ”lanu utrzymuje się istniejący ”odziaJ dziaJek, ”rzy jednoczesnym do”usz-
czeniu ich scaleniaŁ 

RozdziaJ 9 
źasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ ń2Ł ńŁ Ustala się obsJugę komunikacyjną terenu z ulicy Torowej ”oza granicami zmiany ”lanuŁ 

2Ł Ustala się konieczno`ć za”ewnienia niezbędnej ilo`ci miejsc ”ostojowych wg warunków okre`lo-
nych w § ńŃ ”kt 7 litŁ cŁ 

RozdziaJ ńŃ 
źasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ ń3Ł ńŁ Ustala się obsJugę w infrastrukturę techniczną (tjŁ energię elektryczną, telekomunikację,  
wodę, gaz, od”rowadzenie `cieków sanitarnych) złdo istniejących i ”rojektowanych sieci, zlokalizowa-
nych w ”rzylegJych ulicach ”oza granicami zmiany ”lanuŁ 

2Ł W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków o”adowych i roz-
to”owych: 

ń) ustala się od”rowadzenie `cieków o”adowych i rozto”owych do kanalizacji deszczowej; 
2) do”uszcza się od”rowadzenie `cieków o”adowych i rozto”owych do gruntu, w ramach ”oszczegól-

nych ”osesji, jeweli warunki gruntowe na to ”ozwolą; 
3) do”uszcza się wykorzystanie wód o”adowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia 

i uwycia do nawadniania zieleniŁ 

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

ń) ustala się obsJugę z istniejących i ”rojektowanych sieci, zlokalizowanych w ”rzylegJych ulicach ”oza 
granicami zmiany ”lanu; 

2) ustala się minimalne `rednice sieci gazowej 25 mm; 
3) szafki gazowe nalew lokalizować w linii ogrodzenia, która ”owinna ”okrywać się z granicą wJasno`ci 

”oszczególnych nieruchomo`ci; 
4) ”rzy scalaniu lub ”odziale dziaJek objętych zmianą ”lanu nalewy ”rzewidzieć dostę”no`ć do infrastruk-

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

ń) obowiązuje ucie”Jownienie w o”arciu o realizację indywidualnych uródeJ cie”Ja; 
2) obowiązuje zastosowanie urządzeL wykorzystujących ”aliwa nie ”owodujące ”onadnormatywnego 

zanieczyszczenia ”owietrza; 
3) do”uszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących uródJa odnawialneŁ 

5Ł W zakresie gos”odarki od”adami ustala się: 

ń) obowiązek wywozu od”adów komunalnych w celu sortowania, odzysku i zagos”odarowania lub uty-
lizacji od”adów, zalewnie od ich charakteru, w zakJadzie unieszkodliwiania i odzysku od”adów; 

2) nakaz gromadzenia od”adów w ”ojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem 
ich segregacji; 

3) nakaz wyznaczenia na dziaJkach budowlanych miejsca lokalizacji ”ojemników do czasowego groma-
dzenia od”adów staJych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 

4) do”uszcza się stosowanie zbiorczych ”ojemników umowliwiających selektywną zbiórkę od”adów ob-
sJugujących kilka dziaJek budowlanychŁ 

RozdziaJ ńń 
S”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 

§ ń4Ł ńŁ Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się utrzymanie dotychczasowego 
s”osobu uwytkowania terenuŁ 

2Ł W czasie realizacji inwestycji do”uszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, które musza zo-
stać usunięte w okresie do ń roku od czasu zakoLczenia inwestycji i uzyskania ”ozwolenia na uwytkowanieŁ 

ŚziaJ IV 
Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe 

§ ń5Ł Ustala się stawkę, o której mowa w artŁ ń5 ustŁ 2 ”kt ń2 i artŁ 36 ustŁ 4 ustawy z dnia 27 
marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, w wysoko`ci: 5%, dla terenów UŁ 

§ ń6Ł Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą tracą moc ustalenia zmiany miejscowego ”lanu zago-
s”odarowania ”rzestrzennego miejscowo`ci Mrzewyno uchwalonej uchwaJą Nr XVłń59łŃ3 Rady Miejskiej 
w Trzebiatowie z dnia 27 listo”ada 2ŃŃ3 rŁ 

§ ń7Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi TrzebiatowaŁ 

§ ń8Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

§ ń9Ł UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej gminy TrzebiatówŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

SJawomir Pawlak 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXIIIł32ńłŃ9 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 
z dnia 3Ń kwietnia 2ŃŃ9 rŁ(”ozŁ ń3ń4) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Trzebiatowie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany ”lanu 

źgodnie z artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Trzebiatowie nie ”odjęJa 
rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag do ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna dla obszaru ”rzy ulŁ Torowej wraz z ”rognozą oddziaJywania 
na `rodowisko, gdyw ”odczas wyJowenia do ”ublicznego wglądu nie w”JynęJy wadne uwagiŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania, 

zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznych 

źgodnie z artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Trzebiatowie rozstrzyga, co 
nastę”uje: 

§ ńŁ ńŁ Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców w zakresie: 

ń) modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków o”adowych i rozto”owych; 
2) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zao”atrzenia w gaz; 
3) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zao”atrzenia w cie”Jo; 
4) gos”odarki od”adami, 

za”isane w zmianie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Mrzewyna dla obszaru ”rzy 
ulŁ TorowejŁ 

§ 2Ł ńŁ S”osób realizacji, za”isanych w § ń inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
lewy do zadaL wJasnych gminy, to: 

ń) realizacja inwestycji wymienionych w ustŁ ń ”kt ń-4, zostanie ”rze”rowadzona w o”arciu o obowią-
zujące ”rze”isy, w tym mŁinŁ ustawy ”rawo budowlane, ustawy ”rawo zamówieL ”ublicznych, usta-
wy o samorządzie gminnym, ustawy o gos”odarce komunalnej i ”rawem ochrony `rodowiska, usta-
wy ”rawo energetyczne, ustawy o zbiorowym od”rowadzeniu `cieków; 

2) s”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-
technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i naru-
szenie ustaleL ”lanuŁ 

2Ł Realizacja sieci infrastruktury technicznej ”owinna wy”rzedzać ewentualną modernizację dróg ”u-
blicznychŁ 

§ 3Ł źasady finansowania za”isanych w § ń inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
lewą do zadaL wJasnych gminy, zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznych: 

ń) z budwetu gminy, zgodnie z uchwaJą budwetową; 
2) z kredytów i ”owyczek; 
3) z obligacji komunalnych; 
4) z udziaJu inwestorów zewnętrznych, na ”odstawie odrębnych umów i ”orozumieLŁ 


