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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

 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, zmiany: 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413), Rada Gminy Stepnica rozstrzyga, co nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ste”nica, obejmującego ”rzebieg gazociągu wysokiego ci`nienia do ŚN 1000, wyJowonego do ”ublicznego 
wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie 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 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413), Rada Gminy Stepnica rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

kaLców stanowią, zgodnie z artŁ 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), zadania wJasne gminyŁ 

2. ź ustaleL zawartych w uchwale w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
oraz z ”rze”rowadzonej 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 gminyŁ Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmio-

towej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL 
Inwestora i będą w caJo`ci finansowane z Jego `rodkówŁ 

Poz. 1874 

 

UCHWAIA NR XXII/214/09 

Rady Gminy Stepnica 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 

w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obręb Ste”nica, 
dz. nr 646, 664, 66ńł2 i 625łń÷625ł9 i obręb ewidencyjny BogusJawie dzŁ nr 14/1, gmina Stepnica. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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 ze zmŁ) stwierdzając zgodno`ć 
z ustaleniami Studium UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania Przestrzennego Gminy Ste”nica 
”rzyjętym uchwaJą Nr XXXVI/313/06 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 czerwca 2006 r., zmienionym 

uchwaJą Nr XXI/202/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009 r., Rada Gminy Stepnica uchwala, co 

nastę”uje: 
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RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXXVII/320/06 Rady Gminy Stepnica z dnia 26 lipca 2006 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w czę`ci obrębu 
w Ste”nicy, ”o stwierdzeniu zgodno`ci niniejszej uchwaJy ze studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Ste”nica, uchwaJa Rady Gminy Ste”nica Nr XXXVI/313/06 z dnia 

23 czerwca 2006 rŁ, zmienionym uchwaJą Nr XXI/202/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009 r. 

uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla czę`ci obrębu Ste”nica, zwany dalej 

planem. 

2. Plan obejmuje obszar w granicach oznaczonych na rysunku planu w skali 1:1000 o powierzchni 

13,66 ha. 

3. Przedmiotem planu jest ”rzeznaczenie terenu ”od funkcję usJugowo-turystyczną z zabudową miesz-
kaniową jednorodzinną, zabudową rekreacji indywidualnej, usJugi s”ortowo-rekreacyjne i usJugi związane 
z obsJugą ”rzystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąŁ 

4. Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - będący graficzną czę`cią ”lanu stanowiący rysunek w skali 1:1000, zwany dalej ry-

sunkiem planu; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gmi-

ny Stepnica; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznejŁ 

§ 2. 1. Na obszarze ”lanu, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowania, a takwe szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 
3) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
5) do”uszcza się mowliwo`ć zmiany zagos”odarowania wewnątrz terenów elementarnych objętych ”lanem; 
6) zasady i warunki scalania ”odziaJu nieruchomo`ci; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
8) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów; 
9) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ciŁ 

2. Ustalenia ”lanu zawarte w tek`cie uchwaJy obejmują tereny oznaczone na rysunku ”lanu nastę”u-

jącymi symbolami: 

1) UT.MN - teren zabudowy rekreacyjnej indywidualnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) U - teren zabudowy usJugowej; 
3) U.MN - teren zabudowy usJugowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
4) US - tereny usJug s”ortu i rekreacji; 
5) E - tereny trafostacji; 

6) WS - wody, kanaJy; 
7) KDW - teren dróg wewnętrznych; 
8) Zw - waJy ”rzeciw”owodzioweŁ 

3. Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt 
osi odpowiednich linii z rysunku planu. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 71 ｦ 12827 ｦ Poz. 1874 

 

4. Przez wysoko`ć zabudowy nalewy rozumieć wysoko`ć mierzoną od najniwszej rzędnej obrysu kon-

dygnacji ”rzyziemnej budynku odwzorowanej na ”odkJadzie ma”owym rysunku ”lanu do najwywszej kale-

nicy dachu lub najwywszego ”unktu na ”okryciu kubatury budynku labo attykiŁ Śo wysoko`ci zabudowy 
nie wlicza się urządzeL, instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), 
takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami (n”Ł maszynownie duwigów, 
centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotJownie)Ł 

5. Na terenie objętym ”lanem, do”uszcza się dotychczasowe uwytkowanie gruntów do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu. 

6. Na terenie objętym niniejszym ”lanem nie wystę”ują obiekty zabytkowe ”odlegające ochronie 
konserwatorskiej. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej i komunikacji 

§ 3. ObsJugę obszaru w zakresie infrastruktury technicznej nalewy zabez”ieczyć z uwzględnieniem na-

stę”ujących zasad: 

1) zao”atrzenie w wodę - ustala się z istniejącego wodociągu wsi Ste”nica - Ø 80 mm z mowliwo`cią 
rozbudowy; 

2) od”rowadzanie `cieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji - Ø 160 mm w ulicy Portowej i w SJo-

necznej - poza granicami planu; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych do istniejących rowów i kanaJu wodnego, a w ”rzy”adku terenów 
usJugowych, ”o ”odczyszczeniu do kanaJu wodnego; 

4) zao”atrzenie w gaz w systemie indywidualnymŁ Śo”uszcza się budowę zbiorników na gaz ”Jynny; 
5) usuwanie i unieszkodliwianie od”adów ”o”rzez skJadowanie w ”ojemnikach a nastę”nie ich wywóz 

na wysypisko gminne; 

6) zao”atrzenie w cie”Jo - ustala się ”o”rzez system ogrzewania indywidualnego w o”arciu o ”aliwa 
”Jynne i gazowe z wyJączeniem ”aliw staJychŁ Śo”uszcza się bio”aliwa z zachowaniem warunków 
i ograniczeL w zakresie emisji s”alin wynikających ”rze”isów odrębnych; 

7) zasilanie energią elektryczną - ustala się z istniejącej sieci elektro-energetycznej 15 kV - biegnącej 
przez teren obszaru planu, poprzez projektowane stacje transformatorowe 15 kV/0,44 kV wolnosto-

jące lub wbudowane ”o”rzez tereny WS i 2USŁ Istniejącą na”owietrzną linię 15 kV na obszarze tere-

nu o symbolu - 4U, do”uszcza się do skablowania; 
8) telekomunikacja - ustala się ”o”rzez istniejącą i ”rojektowaną telefoniczną linię kablową ”oJączoną 

z centralą w Ste”nicy oraz systemem telefonii komórkowej z konieczno`cią ”rzebudowy tej infra-

struktury; 

9) ”rojektowaną infrastrukturę techniczną do obsJugi objętego ”lanem terenu nalewy lokalizować w li-
niach rozgraniczających dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych w sąsiedztwie ulicy Portowej. 

§ 4. W zakresie obsJugi komunikacyjnej i ”owiązaL z ukJadem zewnętrznym ustala się: 

1) obsJuga komunikacyjna caJego terenu o”racowania z ulic: BolesJawa ŚomaLskiego i SJonecznej ”rzy-

legających do obszaru ”lanu i ulicy Portowej, jako drogi klasy dojazdowej, a na terenie obszaru planu 

”o”rzez drogi ”rojektowane wewnętrzne KŚW; 
2) dla wszelkich inwestycji na terenie objętym ”lanem nalewy za”ewnić w granicach wJasnego terenu 

od”owiednią, ze względu na funkcję i wielko`ć obiektu, ilo`ć miejsc parkingowych, to jest: 

a) w ”rzy”adku lokalizacji usJug hotelarskich nalewy za”ewnić jedno miejsce ”arkingowe na kawdy 
wynajmowany ”okój, 

b) w ”rzy”adku lokalizacji usJug gastronomicznych nalewy urządzić 1 miejsce ”arkingowe na kawde 
20 m2 powierzchni konsumpcyjnej, 

c) w ”rzy”adku lokalizacji usJug handlu nalewy urządzić 1 miejsce ”arkingowe na kawde 40 m2, po-

wierzchni s”rzedawy, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji innego rodzaju usJug, nalewy urządzić 1 miejsce ”ostojowe na 60 m2, po-

wierzchni uwytkowej lokalu, jednak nie mniej niw 10 miejsc ”ostojowychŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i bez”ieczeLstwa weglugi 

§ 5. W zakresie ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i dóbr kultury ustala się: 

1) zakaz ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do którego inwestor ma 
tytuJ ”rawny; 

2) zakaz w”rowadzania nieoczyszczonych lub oczyszczonych `cieków w niewJa`ciwym sto”niu do wód 
powierzchniowych i do ziemi; 

3) ”rojektowane nawierzchnie utwardzone ”owinny być szczelne, wy”osawone w wewnętrzny system 
kanalizacyjny; 

4) wody o”adowe i rozto”owe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne ”owinny 
być oczyszczone ”rzed w”rowadzeniem do wód do ziemi w taki s”osób, aby w od”Jywie zawarto`ć 
zawiesin ogólnych nie byJa większa niw 100 mgłl, a węglowodorów ro”o”ochodnych - nie większa niw 
15 mg/l; 

5) wody deszczowe z terenu ”rojektowanych usJug ”rzed od”rowadzeniem do kanalizacji deszczowej 
nalewy ”odczy`cić w se”aratorach i osadnikach ”iasku i szlamu; 

6) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i ”o-

wierzchniowych na terenach sąsiednichŁ Obowiązek zachowania rurociągów drenarskich i kanaJów 
melioracji podstawowej; 

7) zachodni fragment terenu o symbolu 5UT, MN znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony 

”taków Natura 2000 ｭPuszcza Goleniowskaｬ PLB 320012, a ”ozostaJy obszar ”lanu o symbolu 2US, 
5UT, MN sąsiaduje z obszarem s”ecjalnym ochrony ”taków Natura 2000 ｭźalew SzczeciLskiｬ PLH 
320018, w związku z ”owywszym ”rzy realizacji ”rzedsięwzięć inwestycyjnych nalewy uzyskać decy-

zję o `rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji ”oszczególnych inwestycji; 
8) w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków - tereny nie są objęte ochronąŁ 

§ 6. Zgodnie z przepisami ochrony cywilnej ustala się: 

1) niezalewnie od zasilania ewentualnego sieci wodociągowej, nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci 
dostaw ze uródeJ zastę”czych wody ”itnej dla ludno`ci i do likwidacji skaweL oraz do celów ”rzeciw-

”owarowych ”o”rzez alternatywne zao”atrzenie w wodę ze studni ”ublicznych lub miejsc wyznaczo-

nych w obrębie kanaJu wodnego; 
2) nalewy za”ewnić objęcie terenu o”racowania gminnym systemem wykrywania i alarmowania oraz 

systemem wczesnego ostrzegania o zagroweniach; 
3) wykonywanie obiektów budowlanych ”owinno odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę ludno-

`ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej i ochrony ”rzeciw”owarowejŁ 

§ 7. W zakresie bez”ieczeLstwa weglugi ”rojektowana ”rzystaL jachtowa w Ste”nicy lewy w obrębie 
”asa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych i ustala się: 

1) na obszarach ”rzywodnych w sąsiedztwie obrębie ”asa technicznego wybrzewa morskich wód we-

wnętrznych realizacja wszelkich obiektów budowlanych w bez”o`redniej styczno`ci z ”asem tech-

nicznym, winna ”osiadać dokumentację geotechniczną warunków ”osadowienia zgodnie z obowiązu-

jącymi ”rze”isami odrębnymi; 
2) caJy obszar ”lanu lewy w granicach ”asa ochronnego morskich wód wewnętrznych; 
3) wszystkie obiekty na obszarze ”lanu, widoczne z obszaru morskich wód wewnętrznych, nie mogą 

sugerować oznakowania nawigacyjnego swoją formą, kolorystyką i charakterystyką `wiecenia `wia-

teJ jak równiew utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjnego; 
4) o`wietlenie terenu i ”lanowanych obiektów nie mowe ”owodować ”adania ”romieni `wietlnych bez-

”o`rednio na akwen w s”osób ”owodujący ｭo`le”ianieｬ nawigatorów jednostek ”Jywających lub 
”od`wietlania tJa niekorzystnie w”Jywającego na widzialno`ć `wiateJ znaków nawigacyjnych; 

5) wykorzystanie ”asa technicznego do celów innych niw ochrona brzegu do”uszczalne jest za zgodą 
wJa`ciwego organu administracji morskiej, który jednocze`nie okre`la warunki takiego wykorzystania, 
stosownie do ”rze”isów odrębnych; 

6) ”as nadbrzewny (techniczny i ochronny) jest zliczony z mocy ”rawa do obszarów bez”o`redniego za-

growenia ”owodzią - obowiązują ograniczenia i wymagania wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
7) lokalizowanie wszelkich obiektów budowlanych w ”asie technicznym i w bez”o`redniej z nim stycz-

no`ci w ”asie ochronnym, ”owinno być ”o”rzedzone ustaleniem geotechnicznych warunków ”osa-

dowienia zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 
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8) na terenach, na których ”lanowana jest modernizacja lub budowa ogólnodostę”nych ”rzej`ć lub zjazdów 

na ”lawę, nalewy ”rzewidzieć - lokalizacja poza pasem technicznym - kompleksy sanitarne (toalety, 

”rysznice) dla ludno`ci korzystającej z ”lawyŁ 

§ 8. W zakresie ochrony ”rzeciw”owodziowej ustala się: 

1) ”rzy zabudowie mieszkaniowej ”odnie`ć rzędną korony waJów ”rzeciw”owodziowych do 1,50 m; 

2) zabudowę kubaturową ”osadowić na rzędnej 1,33 m n.p.m.; 

3) zabez”ieczyć do wysoko`ci 1,50 m korony waJów ”rzy Ięckim Rowie oznaczonym na rysunku ”lanu 
symbolem - WS/Zw; 

4) w ”rzy”adku ”odniesienia caJego terenu do rzędnej 1Ł33 m nŁ”ŁmŁ, nalewy zabez”ieczyć ”asy tech-

niczne dostę”ne do wód o szeroko`ci 10 m ”o kawdej stronie rowuŁ 

RozdziaJ 4 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 9. Na terenie o powierzchni 2,2 ha oznaczonym na rysunku symbolem 1 US ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - lokalizacja obiektów s”ortu i rekreacji, w tym lokalizacji obiektów hotelowych, 
gastronomicznych, s”ortu i rekreacji, obiektów kultury i rozrywki oraz infrastruktury towarzyszącej 
i zieleni urządzonej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna ”owierzchnia zainwestowania 60%, w tym ”owierzchnia zabudowy dla obiektów 
kubaturowych 40% ”owierzchni dziaJki, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40% powierzchni terenu, 

c) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 15 m, 

d) geometria dachu - dla wszystkich obiektów dach ”Jaski z mowliwo`cią ukrycia ”oJaci dachowych 
za `cianami attykowymi, 

e) dla nowo budowanych obiektów nalewy utrzymać jednorodny charakter wystroju zewnętrznego 
w zakresie elementów kom”ozycji architektonicznej elewacji, doboru materiaJów, 

f) rozwiązania techniczne zabudowy ”owinny uwzględniać ustalenia rozdziaJu 2 § 7 pkt 1-5 w za-

kresie bez”ieczeLstwa weglugi, 
g) nie”rzekraczalne linie zabudowy, w odlegJo`ci 5 m od dróg i 10 m od kanaJu Iącki Rów, 
h) ustala się udziaJ terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 30% ”owierzchni dziaJkiŁ 

Ustalenia dla tej funkcji terenu jak w § 11 pkt 2 niniejszej uchwaJy; 
3) zasady scalenia i ”odziaJu terenu, to mowliwo`ć wydzielenia dziaJek dla ”oszczególnych inwestycji nie 

mniejszych niw 0,5 ha z liniami ”odziaJu ”rosto”adJymi do dróg; 
4) obsJuga komunikacyjna z ulicy Portowej i dróg zewnętrznych poza obszarem planu; 

5) obsJuga inwynieryjna wedJug ustaleL rozdziaJu 2 § 3; 

6) ochrona `rodowiska wedJug ustaleL rozdziaJu 3 § 5. 

§ 10. Na terenie o powierzchni 1,5 ha oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 2 US ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: usJug s”ortu i rekreacji wraz z zabudową maJej architektury, 
obiektów kubaturowych obsJugujących tereny s”ortu i rekreacji, obiekty gastronomii i handlu wraz 
z infrastrukturą techniczną i zielenią urządzoną; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) obiekty s”ortu i rekreacji, w tym boiska s”ortowe, baseny otwarte i kryte, urządzenia i obiekty 
do rekreacji wedJug ustaleL indywidualnychŁ Obiekty kubaturowe o maksymalnej ”owierzchni za-

budowy do 40%, obszaru dziaJki ”rzeznaczonej ”od zabudowę, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni terenu, 

c) maksymalna wysoko`ć dla zabudowy kubaturowej do 9,0 m, 

d) geometria dachów - dachy wielos”adowe lub dwus”adowe o kącie nachylenia 20-45%, 

e) dla obiektów kubaturowych nalewy utrzymać jednorodny charakter wystroju zewnętrznego w za-

kresie elementów kom”ozycji architektonicznej elewacji, doboru materiaJów i kolorystyki, 
f) nieprzekraczalna linia zabudowy 50 m od ”odstawy waJu ”rzeciw”owodziowego i 10 m od wa-

Jów KanaJu Iąki Rów - wedJug rysunku ”lanu; 

3) zasady scalenia i ”odziaJu: zakaz ”odziaJu terenu; 
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4) obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej KŚW ”o”rzez most na Kanale Iącki Rów oraz wedJug 
rozdziaJu 2 § 4 niniejszej uchwaJy; 

5) obsJuga inwynieryjna wedJug ustaleL rozdziaJu 2 § 3 niniejszej uchwaJy; 
6) zasady ochrony `rodowiska wedJug ustaleL rozdziaJu 3 § 5 niniejszej uchwaJy; 
7) w zakresie bez”ieczeLstwa weglugowego wedJug 3 § 7 niniejszej uchwaJy; 
8) w zakresie ochrony ”rzeciw”owodziowej wedJug 3 § 8 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 11. Na terenie o powierzchni 1,25 ha oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 3 UŁMN ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: teren usJug związanych z ”ortem jachtowym, w tym hale szkutnicze, 
skJady, magazyny, obiekty handlu, gastronomii socjalno-bytowe wraz z infrastrukturą techniczną, 
”arkingami i garawamiŁ W czę`ci ”rzylegającej do ulicy SJonecznej do”uszcza się zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 60%, w tym ”owierzchnia zabudowy dla obiektów kubatu-

rowych 40%, a zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 25% ”owierzchni dziaJki, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu, a zabudowie mieszkanio-

wej jednorodzinnej 60% ”owierzchni dziaJki, 
c) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 15 m, a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 

9 m, 

d) geometria dachów - dla wszystkich obiektów usJugowych dach ”Jaski z mowliwo`cią ukrycia ”o-

Jaci dachowych za `cianami attykowymi, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się 
dachy strome o kącie nachylenia 30-45%, 

e) dla nowo budowanych obiektów usJugowych nalewy utrzymać jednorodny charakter wystroju 
zewnętrznego w zakresie elementów kom”ozycji architektonicznej elewacji, doboru materiaJów 
i kolorystyki, 

f) rozwiązania techniczne zabudowy ”owinny uwzględniać ustalenia rozdziaJu 2 § 7 pkt 1-5 w za-

kresie bez”ieczeLstwa weglugi, 
g) nie”rzekraczalne linie zabudowy, w odlegJo`ci 5 m od dróg wedJug rysunku ”lanu; 

3) zasady scalenia i ”odziaJu dla terenów usJugowych, to mowliwo`ć wydzielenia terenów o ”owierzchni 

do 0,5 ha z liniami ”odziaJu ”rosto”adJymi do ulicy PortowejŁ Śla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej istnieje mowliwo`ć utrzymania istniejącego ”odziaJu lub ”o scaleniu wydzielenia dziaJek 600-

800 m2 z zachowaniem frontu dziaJki 18-20 m; 

4) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych: Portowa, SJoneczna oraz BolesJawa ŚomaLskiego; 
5) obsJuga inwynieryjna wedJug ustaleL rozdziaJu 2 § 3 niniejszej uchwaJy; 
6) ochrona `rodowiska wedJug ustaleL rozdziaJu 3 § 5 niniejszej uchwaJy; 
7) w zakresie bez”ieczeLstwa weglugowego wedJug 3 § 7 niniejszej uchwaJy; 
8) w zakresie ochrony ”rzeciw”owodziowej wedJug 3 § 8 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 12. Na terenie o powierzchni 2,4 ha oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem 4U ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: teren usJug remontowo-szkutniczych, hangary do remontu i przechowy-

wania jachtów, magazyny obiekty handlu i obsJugi administracyjno - socjalnej, stacja paliw wraz z in-

frastrukturą techniczną i zielenią urządzoną; 
2) zasady zagospodarowywania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zainwestowania 60%, w tym ”owierzchnia zabudowy dla obiektów 
kubaturowych do 40% powierzchnia terenu, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu, 

c) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 15 m, 

d) geometria dachu - dla wszystkich obiektów dach ”Jaski z mowliwo`cią ukrycia ”oJaci dachowych 
za `cianami attykowymi, 

e) dla nowobudowanych obiektów nalewy utrzymać jednorodny charakter wystroju zewnętrznego 
w zakresie elementów kom”ozycji architektonicznej elewacji, doboru materiaJów i kolorystyki, 

f) rozwiązania techniczne zabudowy muszą uwzględniać ustalenia rozdziaJu 3 § 7 pkt 1-5, w zakre-

sie bez”ieczeLstwa weglugi, 
g) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

ｦ 5 m od linii rozgraniczającej drogi, 
ｦ 10 m od ”odstawy waJu ”rzeciw”owodziowego KanaJu Iącki Rów; 
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3) zasady scalania i ”odziaJu: 
a) ”o scaleniu, minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 4000 m2, ”rzy froncie dziaJki o szeroko-

`ci minimum 50,0 m, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych dziaJek budowlanych do bez”o`rednio ”rzylegającej osi 
ulicy Portowej 90°; 

4) obsJuga komunikacyjna z drogi dojazdowej KŚW - ul. Portowa; 

5) obsJuga inwynieryjna w infrastrukturę techniczną zgodnie z rozdziaJem 2 § 3; 

6) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska wedJug rozdziaJu 3 § 5, a w zakresie bez”ieczeLstwa weglu-

gi rozdziaJ 3 § 7 niniejszej uchwaJy; 
7) ustalenia w zakresie ochrony ”rzeciw”owodziowejŁ Tereny ”rzylegające do Iąckiego Rowu lewące ”o-

niwej rzędnej ”oziomu terenu 1,50 m są zagrowone ”owodziąŁ Rzędną ”osadowienia obiektów kubatu-

rowych w przypadku braku waJów ”rzeciw”owodziowych ustala się na 1,33 m n.p.m. 

§ 13. Na terenie o powierzchni 5,3 ha oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 5 UTŁMN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy rekreacji indywidualnej i zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zainwestowania do 25% dla zabudowy rekreacji indywidualnej i 35% 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna minimum 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

c) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 7 m terenów zabudowy rekreacji indywidualnej i do 9 m 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

d) geometria dachów - dla wszystkich obiektów dachy dwus”adowe lub wielos”adowe o kącie na-

chylenia 30-45%, 

e) wysoko`ć elewacji frontowej do 5 m, 

f) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki 20 m, 

g) ”owierzchnie dla dziaJek budowlanych 500-800 m2, 

h) zakaz grodzenia ”osesji betonowymi elementami ”refabrykowanymi i innymi ”eJnymi elementami 
”rzesJaniającymi, 

i) nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od granicy obszaru planu i 10 m od kanaJu Iącki Rów; 
3) zasady scalenia i ”odziaJu terenu: 

a) ”o scaleniu, minimalna ”owierzchnia dziaJki dla zabudowy rekreacji indywidualnej 500 m2 a dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 800 m2, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi dróg ustala się 
na 90°; 

4) obsJuga komunikacyjna wedJug rozdziaJu 2 § 4 niniejszej uchwaJy i ”o”rzez teren 2US; 
5) obsJuga inwynieryjna wedJug ustaleL rozdziaJu 2 § 3 niniejszej uchwaJy; 
6) w czę`ci ”oJudniowej ”rzy kanale Rów Iącki wystę”uje maJy ”Jat ro`lin ”odlegających ochronie 

prawnej (10 m) - arcydzięgiel litwor, obszar ten nalewy wyJączyć z zainwestowania; 
7) ochrona `rodowiska wedJug ustaleL rozdziaJu 3 § 5 niniejszej uchwaJy; 
8) w zakresie bez”ieczeLstwa weglugowego wedJug 3 § 7 niniejszej uchwaJy; 
9) w zakresie ochrony ”rzeciw”owodziowej wedJug 3 § 8 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 14. Na terenie o powierzchni 0,6 ha oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem WSłźw ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - wody kanaJu otwartego odwadniającego tereny sąsiednie wraz z zastawką od 
strony źalewu SzczeciLskiego i waJami ”rzeciw”owodziowymi, ”rzeznaczony do: 
a) zachowania, 

b) ”oszerzenia lub ”ogJębienia, w celu umowliwienia w”Jywania jednostek ”Jywających, 
c) skanalizowania i zakrycia w czę`ci istniejącego kanaJu Iącki Rów; 

2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) zachowanie kanaJu w stanie istniejącym i ”odwywszenie rzędnych waJów ”rzeciw”owodziowych 

do wysoko`ci 1,5 m n.p.m., 

b) ”ogJębianie kanaJu do gJęboko`ci 2,5 m z mowliwo`cią ”oszerzenia do szeroko`ci 8 m, 

c) skanalizowanie i zakrycie kanaJu i ”rzeznaczeniem jego ”owierzchni na ciągi komunikacji we-

wnętrznej, w tym drogi o szeroko`ci 5 m, `ciewki rowerowe, ciągi ”iesze, 
d) przy przeznaczeniu jak w ”kt 1a i 1b nalewy zachować zbocza i obrzewa kanaJu jako tereny ogól-

nodostę”ne z mowliwo`cią realizacji ciągów ”ieszych i rowerowych; 
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3) zasady scalenia i ”odziaJu terenu: obowiązuje zakaz ”odziaJu terenu w liniach rozgraniczających; 
4) nalewy utrzymać równolegle do kanaJu 10 metrową strefę techniczną; 
5) z zakresu ochrony `rodowiska - maksymalnie zachować drzewostany w sąsiedztwie brzegów, rowów 

i umowliwić sukcesje oraz nowe nasadzenia drzewostanów gatunkowo związanych z terenem źatoki 
Stepnickiej; 

6) obsJuga komunikacyjna: dostę”no`ć do kanaJu ”o obu stronach jego brzegów i waJów ”rzeciw”owo-

dziowych; 

7) w zakresie ochrony ”rzeciw”owodziowej wedJug 3 § 8 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 15. Teren o powierzchni 0,25 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW: 

1) ”rzeznaczenie terenu: droga obsJugi wewnętrznej; 
2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, czę`ć odcinka ”oJudniowego drogi w obrębie terenu 1US - 

z mowliwo`cią zmiany jej ”rzebiegu; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowani terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia 6 m wg rysunku planu, 

b) nawierzchnia do modernizacji i utwardzenia, 

c) do”uszcza się lokalizację sieci urządzeL infrastruktury technicznej i o`wietlenia terenu; 
4) zasady scalenia i ”odziaJu terenu - istnieje mowliwo`ć ”oszerzenia linii rozgraniczających drogę do 

15 m; 

5) zasada obsJugi komunikacyjnej: 
a) obsJuga terenów ”rzylegJych, 
b) wJączenie się do dróg dojazdowych ulŁ BolesJawa ŚomaLskiego - poza granicami planu. 

§ 16. Na terenie oznaczonym na rysunku ”lanu symbolami 6ś, 7ś, 8ś o ”owŁ Jącznej 0,07 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV i towarzyszącej infrastruktury 
technicznej - ”rze”om”ownia `cieków; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 
kulturowego: zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i innych nie związanych technologicznie z funkcją 

terenu; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 
a) zabudowa kubaturowa o ”arametrach wynikających z zastosowanej technologii stacji transforma-

torowej, 

b) do”uszcza się stację sJu”ową lub kontenerową o ”owŁ zabudowy maksymalnie 16 m2, 

c) ”owierzchnia terenu ”oza zabudową i niezbędną komunikacją - zieleL wewnętrzna naturalna, bio-

logicznie czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej, 

d) mowliwo`ć lokalizacji innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym o`wietlenia terenu, 
urządzeL do kanalizacji; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) wygrodzenie terenu w celu zabez”ieczenia ”rzed dostę”em osób nieu”rawnionych, 
b) zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 

6) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJów wtórnych ”o wydzieleniu terenu funkcjonalnego 
w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; 

7) zasady obsJugi komunikacyjnej: z dróg wewnętrznych KŚW i ”rzez teren 2US; 
8) zasady obsJugi infrastruktury technicznej: 

a) obsJuga terenów sąsiednich w zakresie zao”atrzenia w energię elektryczną, 
b) zasilanie z linii elektroenergetycznej 15 kV; 

9) s”osób i termin dotychczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: uwytkowanie 
dotychczasowe z zakazem zabudowy nie związanej z ustaloną w ”lanie funkcję terenuŁ 

§ 17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem Zw, o powierzchni 0,09 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - waJ ”rzeciw”owodziowy ”rzeznaczony do: 
a) zachowania i modernizacji w stanie istniejącym, 
b) ”odwywszenia wysoko`ci waJu zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3 § 8 niniejszej uchwaJy; 

2) ustala się zakaz zabudowy w odlegJo`ci 50 m od strony zawietrznej waJuŁ 
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§ 18. 1. Ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 15%Ł 

2. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia organicznego Jąki klasy VI w ilo`ci 9,2854 ha 

zgodnie z decyzją MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego ”ismo znak WRiO_-IV-EN-6080-43/08 

z dnia 27 ”audziernika 2008 r. 

3. Grunty orne i nieuwytki ”ochodzenia mineralnego o Jącznej ”owierzchni 4,25 ha, w tym RV - 0,94 h, 

RVI - 3,02 ha i N - nieuwytek 0,29 ha - ”rzeznacza się niniejszą uchwaJą na cele nierolne i ustala się funkcje 
okre`lone w niniejszym ”lanieŁ 

4. Śo czasu wykorzystywania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaJy do”uszcza się uwyt-

kowanie dotychczasowe. 

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Ste”nicaŁ 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy Ste”nicaŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Ryszard Iawicki 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXII/214/09 

Rady Gminy Stepnica 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. (poz. 1874) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu 

 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; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada 

Gminy Ste”nica rozstrzyga, co nastę”uje: 

Śo ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ste”nica, obręb Ste”nica, 
dz. nr 646, 664, 661ł2 i 625ł1÷625ł9 i obręb ewidencyjny BogusJawie dzŁ nr 14/1, z przeznaczeniem 

terenów ”rzeznaczeniem terenu ”od funkcję usJugowo-turystyczną z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną, zabudową rekreacji indywidualnej, usJugi s”ortowo-rekreacyjne i usJugi związane z obsJugą ”rzy-

stani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz 
z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko nie w”JynęJa wadna uwagaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznych 

 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; z 2007 r. Nr 127, poz. 880); art. 7 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 

z 2002 r. Nr 80, poz. 717, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) okre`la się na-

stę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasad ich finansowania: 

§ 1. ź ustaleL zawartych w uchwale miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Ste”nica, obręb Ste”nica, dzŁ nr 646, 664, 661ł2 i 625ł1÷625ł9 i obręb ewidencyjny BogusJawie dzŁ 
nr 14ł1, z ”rzeznaczeniem terenów ”rzeznaczeniem terenu ”od funkcję usJugowo-turystyczną z zabudo-

wą mieszkaniową jednorodzinną, zabudową rekreacji indywidualnej, usJugi s”ortowo-rekreacyjne i usJugi 
związane z obsJugą ”rzystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z ”rze”rowadzo-

nej analizy ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu miejscowego wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz 
realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za sobą wydatków 
z budwetu gminyŁ Wszelkie koszty związane z ”odJączeniem zabudowy ”owstaJej na obszarze ”lanu do in-

frastruktury technicznej ”oniesie gestor sieci lub wJa`ciciel terenu. 

Poz. 1875 

 

UCHWAIA NR XXIIł2ń5łŃ9 

Rady Gminy Stepnica 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 

w s”rawie szczegóJowych warunków ”rzyznawania i od”Jatno`ci za usJugi o”iekuLcze 

oraz szczegóJowych zasad czę`ciowego lub caJkowitego zwolnienia z o”JatŁ 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, ”ozŁ1591 z ”óunŁ zmŁ), artŁ 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

s”oJecznej (ŚzŁ U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy Ste”nica uchwala, co nastę”uje: 


