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2108 ｦ Nr LII/1355/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 ”audziernika 2010 r. w spra-

wie zmiany uchwaJy Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 wrze`nia 

2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji sty”endiów naukowych 
Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów 15145 
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UCHWAIA NR L/336/10 

 RADY GMINY KOIOBRZśG 

 z dnia 27 wrze`nia 2Ńń0 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KoJobrzeg 

dla obrębu ewidencyjnego BudzistowoŁ 

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; 

Nr 114 Szczecin, dnia 15 listopada 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
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z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) 

Rada Gminy KoJobrzeg uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA WSTĘPNE 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIX/133/08 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 16 kwietnia 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy KoJobrzeg zatwierdzonego uchwaJą Rady Gminy KoJobrzeg Nr XXXIV/189/97 z dnia 30 grudnia 

1997 r. i ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego gminy KoJobrzeg uchwalonego uchwaJą Nr XV/92/2000 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 21 lipca 

2000 r., zmienionego uchwaJą Nr XXX/197/2002 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 25 czerwca 2002 r. 

w obrębie Ro`cięcino oraz uchwaJą Nr XLIII/287/10 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 3 marca 2010 r., 

uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KoJobrzeg dla obrębu 
ewidencyjnego Budzistowo zwanego dalej planem miejscowym zgodnie z rysunkiem planu miejscowego. 

2. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest ”rzeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszka-

niowej, zagrodowej, usJugowej, turystycznej, ”rodukcyjnej, komunikacji i infrastruktury technicznej oraz 

zieleni, wód i uwytkowania rolniczego. W planie wydzielono i okre`lono tereny ”odlegające ochronie 
prawnej i proponowane do ochrony. 

3Ł Powierzchnia obszaru objętego ”lanem wynosi okoJo 603,0009 ha. 

§ 2. Integralnymi skJadnikami uchwaJy są zaJączniki: 

1) rysunek planu w skali 1: 2000 stanowiący zaJącznik nr 1 skJadający się z 4 arkuszy znaczonych cy-

frami od 1 do 4; 

2) wyrys studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJobrzeg, obręb 
Budzistowo stanowiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KoJobrzeg dla obrębu ewidencyjnego 
Budzistowo, stanowiące zaJącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg o sposobie realizacji zapisanych w projekcie zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KoJobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Budzisto-

wo inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasa-

dach ich finansowania, stanowiące zaJącznik nr 4. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 3. Zasady konstrukcji planu miejscowego. 

1Ł Ustalenia tekstu ”lanu skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych; 
2) ustaleL ogólnych obowiązujących na caJym obszarze objętym planem, w zakresie okre`lonym w usta-

leniach niniejszej uchwaJy; 
3) ustaleL szczegóJowych dla terenów funkcjonalnych okre`lonych w planie i wyznaczonych liniami roz-

graniczającymi o równym przeznaczeniu lub o równych zasadach zagos”odarowania; 

4) ustaleL koLcowychŁ 

2Ł Przebieg linii rozgraniczających do celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt 
odpowiednich linii z tekstu i rysunku planu miejscowego. 

3. W tek`cie i na rysunku ”lanu miejscowego w”rowadzone zostaJy oznaczenia w nastę”ujący s”osób: 

1) duwa litera ”rzed cyfrą - oznacza symbol literowy jednostki strukturalno-przestrzennej; 

2) cyfra lub liczba po literze - oznaczają symbol kolejno`ci terenu funkcjonalnego w jednostce strukturalno-

przestrzennej; 

3) maJa litera - oznacza te tereny funkcjonalne w których wystę”ują ”odobne uwarunkowania; 
4) duwe litery lub litery na koLcu - oznaczają symbol przeznaczenia terenu. 

4Ł Obowiązuje osobna numeracja dla terenów dróg, ciągów ”ieszo-jezdnych i ciągów ”ieszychŁ 
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5. W celu Jatwiejszej lokalizacji terenów funkcjonalnych obszar o”racowania ”odzielono na 4 jednostki 
strukturalno-przestrzenne oznaczone symbolami literowymi: A, B, C, D, w których znajdują się ”oszcze-

gólne tereny funkcjonalne i dla których dokonano ustaleL uwarunkowania inwestycyjnego. W ramach 

tych jednostek wyznaczono dodatkowo tereny rolnicze nie planowane do zabudowy w ramach jednostek, 

oznaczone odrębnym numerem, symbolem literowym jednostki i literą ｭRｬ. 

6. Tereny komunikacji oznaczone zostaJy symbolami liczbowymi. 

7. W przypadku braku przedmiotu ustaleL nie ”odaje się nakazów, zakazów lub ograniczeL w tym za-

kresie. 

8. W obszarze objętym planem obowiązują tylko ustalenia za”isane w planie. 

9Ł Ustalenia ogólne obowiązują we wszystkich ”rzy”adkach, w których inaczej nie stanowią ustalenia 
dla terenów funkcjonalnychŁ 

§ 4. Na obszarze objętym planem ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów i ich symbole: 

1) tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę mieszkaniową i usJugową: 
a) M - tereny zabudowy mieszkaniowej; 

b) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

c) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami; 

d) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

e) ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej; 

f) U - tereny zabudowy usJugowej; 
g) UC - tereny rozmieszczenia wielko”owierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprze-

dawy ”owywej 2000 m2; 

h) UA - tereny zabudowy usJug administracji; 

i) UKs - tereny zabudowy usJug sakralnych; 
j) UT - tereny usJug turystycznych; 
k) US - tereny sportu i rekreacji; 

2) tereny zieleni: 

a) ZL - lasy; 

b) ZP - tereny zieleni urządzonej; 
c) Zd - tereny ogrodów; 
d) ZC - cmentarz; 

e) ZN - tereny objęte formami ochrony przyrody i ”rojektowane do objęcia ochroną zgodnie z prze-

pisami o ochronie przyrody: ZN-UE - uwytek ekologiczny; 
3) tereny uwytkowane rolniczo: 

a) R - tereny rolnicze; 

b) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych; 

c) RU - tereny obsJugi ”rodukcji w gospodarstwie rolnym; 

4) tereny komunikacji: 

a) tereny dróg ”ublicznych: 

- KDGP - droga klasy gJównej ruchu ”rzys”ieszonego; 
- KDL - droga klasy lokalnej; 

- KDD - droga klasy dojazdowej; 

b) KDW - droga wewnętrzna; 
c) KPJ - ciąg ”ieszo-jezdny; 

d) KP - ciąg ”ieszy; 
e) KS - tereny obsJugi komunikacji - ”arkingi, garawe; 

5) tereny infrastruktury technicznej: 

a) K - tereny urządzeL kanalizacji sanitarnej; 
b) W - tereny urządzeL zao”atrzenia w wodę; 
c) E - tereny urządzeL elektroenergetyki - stacja transformatorowa; 

d) e - linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia (symbol graficzny); 

e) g - gazociąg wysokiego ci`nienia (symbol graficzny); 

f) w - magistrala wodociągowa (symbol graficzny); 

6) tereny ”ozostaJe: 
a) P - tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów; 
b) WS - tereny wód ”owierzchniowych, `ródlądowych; 
c) ZZ - obszar narawony na niebez”ieczeLstwo ”owodziŁ 
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§ 5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu. 

1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica s”orządzenia ”lanu ”okrywająca się z granicą obrębu Budzistowo; 
2) symbole literowe jednostek strukturalno-przestrzennych; 

3) symbole cyfrowe terenów funkcjonalnych; 
4) symbole literowe terenów funkcjonalnych ”oJowonych w równych miejscach o podobnych uwarunko-

waniach; 

5) symbole przeznaczenia; 

6) obowiązujące linie zabudowy; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

8) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowaniaŁ 

2Ł Nastę”ujące obszary wyznaczone granicami i obiekty oznaczone symbolami ”odlegają ochronie lub 
są ”rojektowane do ochrony na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 

1) granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 PLH320007 ｭŚorzecze Parsętyｬ; 
2) granica projektowanego obszaru chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ; 
3) granica obszaru oraz terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonego dla zJowa leczniczych wód mine-

ralnych; 

4) budynki w”isane do rejestru zabytków; 
5) budynki ”ro”onowane do w”isu do rejestru zabytków; 
6) budynki objęte ochroną ustaleniami planu; 

7) granica strefy ｭAｬ `cisJej ochrony konserwatorskiej; 
8) granica strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej; 

9) granica strefy ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego; 

10) granica strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji; 

11) granica strefy ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych; 
12) granica strefy ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych; 
13) granica strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. 

§ 6. Ilekroć w niniejszej uchwale jest uwyte okre`lenie: 

1) budynek gospodarczy - nalewy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi; w zabudowie jednorodzinnej 

- nalewy ”rzez to rozumieć budynek ”rzeznaczony do niezawodowego wykonywania ”rac warsztato-

wych oraz do przechowywania materiaJów, narzędzi, s”rzętu i ”Jodów rolnych sJuwących mieszkaL-
com budynku mieszkalnego; 

2) budowa - nalewy rozumieć zgodnie z ”rze”isami odrębnymi wykonywanie obiektu budowlanego w okre-

`lonym miejscu, a takwe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
3) cechy gJówne obiektu - nalewy ”rzez to rozumieć: wysoko`ć obiektu, bryJę, formę oraz ksztaJt dachu; 
4) dziaJka sąsiednia - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę budowlaną wyznaczoną geodezyjnie, o okre`lo-

nym numerze ewidencyjnym, wielko`ci oraz formie uwytkowania, która ”osiada ws”ólny odcinek gra-

niczny z dziaJką w stosunku do której odnosi się za”is; 
5) front budynku - nalewy ”rzez to rozumieć `cianę budynku eks”onowaną ”od względem architekto-

nicznym w której znajduje się gJówne wej`cie do budynku; 
6) granica frontowa (front dziaJki) - nalewy ”rzez to rozumieć granicę znajdującą się od strony drogi; 
7) granica tylna dziaJki - nalewy ”rzez to rozumieć granicę dziaJki znajdująca się ”o ”rzeciwnej stronie 

granicy frontowej; 

8) kalenica gJówna - ”odstawowy skJadnik konstrukcyjny dachu w którym ”rzecinają się ”oJacie dachowe, 
stanowiący najdJuwszy element budynku, a nie lukarn; 

9) ilo`ć kondygnacji wymieniona w tek`cie - nalewy ”rzez to rozumieć wszystkie kondygnacje liczone 
zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym kondygnację w stromym dachu (”oddasze uwytkowe) z po-

mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; wszystkie budynki mogą ”osiadać dodatkowo kondy-

gnację ”odziemną; 
10) istniejąca zabudowa - zabudowa istniejąca w czasie s”orządzenia ”lanu; 
11) linia rozgraniczająca - nalewy ”rzez to rozumieć linie, które wyznaczają tereny o równym przeznaczeniu 

oraz równym sposobie zagospodarowania i zabudowy; 

12) linie zasad ”odziaJu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć orientacyjne linie ”rojektowanego ”odziaJu tere-

nu funkcjonalnego na dziaJki budowlane w zakresie zasad: 

a) ”rzebiegu dJuwszej i krótszej granicy dziaJki; 
b) rejonów ”rzebiegu dróg obsJugujących teren; 
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13) lokalizacja w gJębi dziaJki - nalewy ”rzez to rozumieć usytuowanie, wskazanych w ustaleniach szcze-

góJowych budynków w odlegJo`ci nie mniejszej niw tylna linia `ciany budynku usytuowanego od stro-

ny drogi; 

14) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu 

i okre`loną w tek`cie uchwaJy, ”rzed którą nie wolno zlokalizować `ciany budynku; oka”y i gzymsy 

mogą być wysunięte nie więcej, aniweli 0,7 m ”rzed linię zabudowy, a balkony, wykusze, przedsionki 

i schody wej`ciowe do budynku i tarasy 1,5 m; w ”rzy”adku braku okre`lenia graficznego linii zabu-

dowy na rysunku ”lanu jako linię zabudowy nalewy ”rzyjmować istniejącą linię w sąsiedztwie s”eJnia-

jącą warunki okre`lone w prze”isach odrębnych; 
15) obowiązująca linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu 

i okre`loną w tek`cie uchwaJy, wzdJuw której nalewy zlokalizować minŁ 75% dJugo`ci `ciany budynku, 
”ozostaJa czę`ć `ciany mowe być cofnięta w gJąb nie więcej jak 1,5 m; okapy i gzymsy mogą być 
wysunięte nie więcej, aniweli 0,7 m ”rzed linię zabudowy, a balkony, wykusze, przedsionki i schody 

wej`ciowe do budynku do 1,5 m; linia ta nie dotyczy dobudowanych garawy, które mogą być cofnięte 

w gJąb dziaJki; 
16) rozbudowa - nalewy ”rzez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego, w tym dobudowę ”owierzchni, 

która ”o”rawi funkcjonowanie budynkuŁ Śla budynków objętych ochrona konserwatorską obowiązują 
”rze”isy odrębne; 

17) przebudowa komunikacji i infrastruktury technicznej - nalewy ”rzez to rozumieć wykonanie, robót 
w wyniku których nastę”uje ”odwywszenie warto`ci uwytkowo - funkcjonalnych i technicznych, reali-

zowanych w szczególno`ci ”o”rzez w”rowadzanie rozwiązaL, urządzeL oraz ”arametrów i materiaJów 
technicznych od”owiadających najnowszej wiedzy branwowej; 

18) przeznaczenie podstawowe - nalewy ”rzez to rozumieć wskazany dla danego terenu okre`lonego 
symbolem ”rzeznaczenia terenu udziaJ minimum 51% ”owierzchni zabudowy budynków na ten cel 
przeznaczonych (bez zabudowy zaplecza), z zastrzeweniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

gdzie do”uszcza się wydzielenie lokalu uwytkowego zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku lo-

kalizacji przeznaczenia podstawowego i uzu”eJniającego w jednym budynku nalewy odpowiednio od-

nie`ć ”owierzchnie uwytkowe (min 51% i max 49%); 

19) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - nalewy ”rzez to rozumieć ”ozostaJe zagos”odarowanie terenu ”oza 
przeznaczeniem podstawowym, okre`lone dla wyznaczonego terenu i jego zabudowy, niezbędne dla 
wJa`ciwego zagos”odarowania i dziaJania ”rzeznaczenia ”odstawowego, w tym infrastrukturę tech-

niczną, z zastrzeweniem do”uszczenia szerszego zakresu infrastruktury technicznej niw niezbędna dla 
zagos”odarowania terenu dziaJki; do”uszcza się równiew dotychczasowe uwytkowanie do czasu jego 
likwidacji; 

20) ”oddasze uwytkowe - nalewy ”rzez to rozumieć kondygnację w dachu stromym ”rzystosowaną do 
pobytu ludzi; 

21) powierzchnia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię terenu zajętą ”rzez budynki w stanie 

wykoLczonym, którą wyznacza rzut ”ionowy zewnętrznych krawędzi budynków na ”owierzchnię te-

renu. Nie wlicza się do ”owierzchni zabudowy: ”owierzchnię obiektów budowlanych nie wystających 
”onad ”owierzchnię terenu, ”owierzchnię elementów drugorzędnych - np.: schodów zewnętrznych, 
daszków markiz, o`wietlenia zewnętrznego oraz ”owierzchnię obiektów ”omocniczych - np.: szklarni, 

altan; 

22) usJugi - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć, której celem jest zas”okojenie ”otrzeb ludno`ci, a nie 

wytwarzanie metodami przemysJowymi dóbr materialnych, przy czym dziaJalno`ć ta nie mowe ”owo-

dować uciąwliwo`ci w emisji substancji, energii oraz haJasu i nie mowe być ”rzedsięwzięciem dla któ-
rego jest wymagane lub mowe być wymagane s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia 
na `rodowisko. W obrębie zabudowy jednorodzinnej mowna lokalizować budynek mieszkalny jednoro-

dzinny w którym do”uszcza się wydzielenie do dwóch lokali mieszkalnych albo lokalu mieszkalnego 

i lokalu uwytkowego o ”owierzchni caJkowitej nie ”rzekraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej budyn-

ku, w którym to lokalu do”uszcza się lokalizację: ”okoi na wynajem turystów, biur, gabinetów lekar-

skich, sal wystawowych, skle”ów o pow. s”rzedawy do 50 m2, usJug rzemie`lniczych z wyklucze-

niem usJug o charakterze produkcyjnym; 

23) usJugi wielofunkcyjne - zbiór usJug okre`lonych szczegóJowo w ustaleniach dla terenów funkcjonalnych; 
24) usJugi wy”oczynku i rekreacji - usJugi okre`lone szczegóJowo w ustaleniach dla terenów funkcjonal-

nych ”olegające na `wiadczeniu turystom czynno`ci umowliwiających im poza miejscem zamieszkania 

korzystanie z wypoczynku i rekreacji; 
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25) usJugi rzemie`lnicze - w budynku mieszkalnym - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi wykonywane bez 
zaplecza warsztatowego, o powierzchni do 50 m2 np.: fryzjerskie, fotograficzne, zegarmistrzowskie, 

krawieckie, kaletnicze itp. W ”rzy”adku wykonywania usJug rzemie`lniczych w wydzielonym budynku 

- usJugi, które nie mogą ”owodować uciąwliwo`ci w emisji substancji, energii oraz haJasu i nie mogą 

być ”rzedsięwzięciem dla którego jest wymagane lub mowe być wymagane s”orządzenie ra”ortu o od-

dziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko; 
26) u”orządkowanie zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć odtworzenie ”owierzchni zabudowy ”o”rzez 

ujednolicenie jej ksztaJtu, bryJy, wyrazu architektonicznego i zadaszenia; przebudowa i rozbudowa 

obiektu budowlanego; 

27) zakaz wtórnych ”odziaJów - nalewy ”rzez to rozumieć zakaz dotyczący ”odziaJów geodezyjnych w wyniku 

których mają ”owstać nowe dziaJki ”rzeznaczone ”od zabudowę nie s”eJniające ustaleL ”lanu w za-

kresie wielko`ci dziaJki; 
28) zieleL `redniowysoka - nalewy ”rzez to rozumieć zadrzewienia i zakrzaczenia do wysoko`ci 3,0 m; 

29) za”lecze obsJugi - nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę w której do”uszcza się lokalizację: za”lecza 
gospodarczego, technicznego, sanitarnego i pomieszczeL: rekreacji, usJug zabiegowych i gastronomii 

oraz kryty basen; 

30) zachowuje się istniejące ”odziaJy (wydzielenia) - nalewy ”rzez to rozumieć zachowanie istniejących 
wydzieleL dziaJek ”od cele inwestycyjne, z dopuszczeniem regulacji granic dziaJek w celu ”owiększe-

nia terenu pod warunkiem zachowania minimalnej ”owierzchni dziaJki dla danej funkcji; 
31) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - tereny w obrębie których do”uszcza się 

lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usJugowej wbudowanej, dobudo-

wanej lub wolnostojącejŁ Śo”uszcza się budowę budynku ”arterowego w którym jest mowliwo`ć 
”rowadzenia usJug o powierzchni zabudowy do 100 m2. 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1Ł Ustala się zachowanie i ochronę nastę”ujących skJadników zagos”odarowania terenów: 

1) obiektów maJej architektury; 
2) ka”liczek ”rzydrownych; 
3) cennych przyrodniczo i krajobrazowo drzew. 

2Ł Zabrania się budowę budynków o wysoko`ci ”owywej 20,0 m. Śo”uszcza się budowę budowli in-

frastruktury telekomunikacyjnej (anten, wiew i masztów) w miejscach nie wykluczonych przepisami od-

rębnymi (tereny zagrowone ”owodzią i objęte formami ochrony). 

3Ł Zabrania się realizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 1000 m2 na tere-

nach na ten cel nie wskazanych. 

4. W obrębie dziaJki na której dominująca jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do”uszcza się 
lokalizację wolnostojącego garawu i budynku gos”odarczego albo ich ”oJączenie w jeden budynek, pod 

warunkiem, we będą to budynki ”arterowe, o ”owierzchni zabudowy kawdego z nich do 50 m2, lub Jącznie 
do 100 m2, a wysoko`ć kalenicy nie ”rzekroczy 5,0 m. Dach budynku garawowego, gos”odarczego lub 
gospodarczo-garawowego dwus”adowy lub wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci dachowych od 20° do 
35°, ”okrycie materiaJem podobnym do budynku mieszkalnego lub ”Jytami dachowymi z wykluczeniem 

”Jyt ”JaskichŁ Kolor ”okrycia dachu jak budynku zabudowy ”rzeznaczenia ”odstawowegoŁ Śo”uszcza się 
równiew lokalizację oczek wodnych o pow. do 10% pow. dziaJki i maksimum 100 m2Ł Powywsze ”arame-

try zabudowy do”uszcza się w obrębie zabudowy zagrodowej wraz z budynkami gospodarczymi wynika-

jącymi z ”otrzeb technologicznychŁ Śla zabudowy wielorodzinnej nalewy zlokalizować garawe w zabudowie 

parterowej w ilo`ci min. 0,75 na 1 mieszkalnie lub miejsca postojowe wraz z garawami w ilo`ci min. 1,1 

na 1 mieszkanie; 

5Ł Lokalizowanie budynków garawowych i gospodarczych ”rzy bocznej granicy dziaJki do”uszcza się 
tylko w przypadkach dopuszczonych ustaleniami ”lanu dla okre`lonych terenów funkcjonalnych i wyko-

nywanych jednocze`nie ”rzez obu sąsiadów lub w nawiązaniu do stanu istniejącegoŁ 

6Ł Zabrania się stosowania nastę”ujących ”okryć dachowych na budynkach mieszkalnych, usJugo-

wych, turystycznych i garawach: ”a”y i blachy ”JaskiejŁ 

7Ł Zabrania się stosowania ogrodzeL z ”Jyt betonowych, metalowych, tworzyw sztucznych lub in-

nych ”eJnychŁ Ogrodzenie od strony drogi lub ciągu ”ieszo-jezdnego objęte jednym ”rzedsięwzięciem in-

westycyjnym powinny mieć jednakowy wygląd i wysoko`ćŁ Wskazane wywo”Joty o ro`linno`ci kwitnącej 
w ciągu równych ”ór rokuŁ 
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8Ł Zabrania się lokalizowania obiektów oraz ”rowadzenia dziaJalno`ci na caJym obszarze planu na ten 

cel nie przeznaczonych. 

9. Zabudowa wynikająca z ”rzeznaczenia uzu”eJniającego nie mowe być realizowana wcze`niej, aniweli 
zabudowa wynikająca z przeznaczenia podstawowego. 

10Ł Śo elewacji budynków nalewy stosować kolorystykę ”astelowąŁ Od ”owywszego ustalenia do-

”uszcza się odstę”stwo ”o”rzez stosowanie cegJy klinkierowej, naturalnych okJadzin ceramicznych oraz 

drewna i kamieniaŁ Śachy budynków mieszkalnych i usJugowych nalewy ”okryć dachówką, blachoda-

chówką lub gontem bitumicznym w kolorze brązowym, ceglastym lub wi`niowym. 

11Ł Śo”uszcza się lokalizowanie wolno stojących no`ników reklamowych w ”ostaci sJu”ów rekla-

mowych o `rednicy 1,0 ÷ 2,0 m i wysoko`ci do 3,5 m oraz zgodnie z ust. 12. 

12Ł Zabrania się lokalizowania no`ników reklamowych na terenach: 

1) zieleni urządzonej; 
2) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w obszarze zabudowanym objętym ochroną w postaci strefy 

ochrony konserwatorskiej. 

13. Śo”uszcza się lokalizowanie reklam na `cianie budynku o powierzchni do 10% powierzchni `cianyŁ 
Reklamy wolnostojące na dziaJce nie mogą ”rzesJaniać elewacji budynku, a ich powierzchnia nie mowe być 
większa, aniweli 5% ”owierzchni `ciany elewacjiŁ 

14. Maksymalną ”owierzchnię zabudowy i minimalną ”owierzchnię terenu biologicznie czynnego obli-

cza się w stosunku do dziaJki stanowiącej wJasno`ć tego samego wJa`cicielaŁ 

15. Tereny zabudowy zagrodowej wyznaczone w ”lanie nalewy rozumieć jako dziaJki na których do-

”uszcza się budowę budynku mieszkalnego, garawu i budynków gos”odarczych związanych z ”rowadzoną 
dziaJalno`cią w rodzinnych gospodarstwach rolnych (w tym ogrodniczych, sadowniczych i hodowlanych) 

zgodnie z ustaleniami dla ”oszczególnych jednostekŁ 

16. W obrębie terenów rolniczych ”oza ustaleniami ”lanu do”uszcza się lokalizację zabudowy zagro-

dowej na gruntach wJa`cicieli (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) gospodarstwa rolnego o powierzchni 

min. 3,0 ha. Minimalna ”owierzchnia dziaJki ”od zabudowę zagrodową winna wynosić 0,30 ha, a zabu-

dowa zagrodowa zlokalizowana w miejscach s”eJniających wszystkie nastę”ujące warunki: 

1) lokalizacja nie koliduje z ustaleniami planu miejscowego w zakresie funkcji, infrastruktury technicznej, 

ochrony `rodowiska, stref ochronnych it”Ł; 
2) nie są to obszary narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; 
3) nie są to tereny ”olderów, Jąk (wedJug ewidencji) oraz obszarów na których ”rzewawają grunty ”o-

chodzenia organicznego (”owywej 50% pow. dziaJki) - wedJug klasyfikacji glebowej; 
4) są to tereny ”oJowone ”rzy drodze ”ublicznej; 
5) ”rzylegają do dróg w których znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energia elek-

tryczna na odcinku dziaJki; 
6) nie wystę”ują stanowiska archeologiczne wykluczające zabudowę; 
7) nie są wykluczone z zabudowy na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 

17. W obrębie zabudowy zagrodowej do”uszcza się ”rowadzenie dziaJalno`ci agroturystycznej ”od 
warunkiem s”eJnienia nastę”ujących uwarunkowaL: 

1) minimalna ”owierzchnia nowej dziaJki zagrodowej wynosi 0,30 ha i istniejącej 0,20 ha; 

2) w obrębie dziaJki nie jest ”rowadzona dziaJalno`ć hodowlana (hodowla jako uródJo utrzymania); 

3) dziaJka zagrodowa nie ”rzylega do dziaJki na której ”rowadzona jest dziaJalno`ć uciąwliwaŁ 

18. W ”rzy”adku ”rowadzenie dziaJalno`ci agroturystycznej do”uszcza się realizację zabudowy 

i zagos”odarowanie terenu, które umowliwią tury`cie ”obyt, rekreację oraz korzystanie z usJug `wiadczo-

nych ”rzez rolnikówŁ 

19. Turysta mowe zamieszkać w budynku mieszkalnym rolnika lub budynkach wybudowanych na cele 

agroturystyczne, które s”eJniają nastę”ujące uwarunkowania: 

1) zabudowa parterowa o Jącznej ”owierzchni zabudowy na cele agroturystyczne 200 m2; 

2) wysoko`ć budynków do 5,5 m; 

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe. 
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Śo”uszcza się lokalizację ”arterowych domków turystycznych, które s”eJniają ”owywsze uwarunko-

wania (w tym Jączną pow. zabudowy 200 m2). 

20. W obrębie terenów ”rzeznaczonych ustaleniami ”lanu ”od funkcję rolniczą (z wykluczeniem Jąk, 
terenów zlewowych, terenów objętych ochroną), do”uszcza się budowę budynków gos”odarczych zwią-
zanych wyJącznie z dziaJalno`cią rolniczą o pow. zabudowy do 100 m2, parterowych o wysoko`ci kaleni-

cy do 7,0 m, których lokalizacja s”eJnia uwarunkowania ”rze”isów odrębnychŁ Śo”uszcza się równiew 
lokalizację altan i obiektów gos”odarczych w obrębie dziaJki o powierzchni min. 0,30 ha związanej z pro-

wadzoną dziaJalno`cią ogrodniczą, sadowniczą i o powierzchni zabudowy do 35 m2, wysoko`cią do 
5,0 m, z dachami dwuspadowymi. 

21. W obrębie dziaJki budowlanej ”rzeznaczonej ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (i zabu-

dowę jednorodzinną z usJugami) o powierzchni okre`lonej w planie mowna zlokalizować tylko jeden budy-

nek mieszkalny wolnostojącyŁ 

22. W ”rzy”adku gdy nowe ustalenia ”lanu nie są zgodne z ustaleniami wcze`niej wydanych i upra-

womocnionych decyzji odno`nie uwarunkowaL zabudowy, mowna w procesie realizacyjnym stosować 
poprzednie uwarunkowania. 

23. Do czasu realizacji zagospodarowania planowanego w ”lanie do”uszcza się uwytkowanie terenu i za-

budowę zgodnie ze stanem istniejącym i zapisami w ewidencji dziaJki z mowliwo`cią rozbudowy w nawią-
zaniu do istniejącego zainwestowaniaŁ 

24Ł Śla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych obowiązują do”uszczalne ”oziomy haJasu w `rodo-

wisku okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ Jeweli dla jednego terenu okre`lono kilka funkcji uznaje się, we 
dopuszczalny poziom haJasu ”owinien być ustalony jak dla ”rzewawającego rodzaju funkcjiŁ 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznejŁ 

1. W ”lanie wyznacza się nastę”ujące ”rzestrzenie ”ubliczne: 

1) drogi ”ubliczne, ciągi ”iesze, ciągi ”ieszo-jezdne; 

2) parkingi i miejsca postojowe samochodów ”owszechnie dostę”ne; 
3) tereny usJug ”ublicznych; 
4) tereny zieleni urządzonej i rekreacji ”owszechnie dostę”ne - parki, skwery, tereny sportowe i rekreacyjne. 

2Ł Śla terenów wymienionych w ust. 1 okre`la się: 

1) w zakresie zasad umieszczania w ”rzestrzeni ”ublicznej tymczasowych obiektów handlowo-gastrono-

micznych i rekreacyjnych - zgodnie z § 12 ustaleL ”lanu; 
2) w zakresie zasad umieszczania w ”rzestrzeni ”ublicznej no`ników reklamowych - zgodnie z § 7 ustaleL 

planu. 

3. Obiekty budowlane konieczne do funkcjonowania miejscowo`ci, a w szczególno`ci: budowle i sieci 

infrastruktury technicznej oraz zieleL urządzoną mowna realizować na kawdym terenie funkcjonalnym do 

tego przeznaczonym oraz na innych o ile nie koliduje to z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi. 

4Ł Wszystkie ”ubliczne obiekty budowlane ”owszechnie dostę”ne muszą być tak ”rojektowane, awe-

by byJy dostę”ne dla osób nie”eJnos”rawnych, a tereny i miejsca gromadzenia się duwej liczby mieszkaL-
ców i turystów ”owinny ”osiadać ”owszechnie dostę”ne toaletyŁ 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i przyrody. 

1. W obrębie terenu objętego ”lanem obowiązuje utrzymanie równowagi ”rzyrodniczej i racjonalne 

gospodarowanie zasobami `rodowiskaŁ 

2Ł Zakazuje się realizacji zabudowy w wyniku uwytkowania której ”owstają `cieki, które spowodowa-

Jyby zanieczyszczenie wód ”owierzchniowych i wgJębnychŁ Nie do”uszcza się realizacji zabudowy, 
z której `cieki nie byJyby od”rowadzane do sieci kanalizacyjnej sanitarnej ”o 2015 r. (nie dotyczy terenów 
uwytkowanych rolniczo i zieleni urządzonej)Ł 

3Ł Tereny nalewy tak uwytkować, aweby w wyniku stosowanego nawowenia nie do”rowadzić do zanie-

czyszczeL wód, ”owietrza i gleby. 

4Ł Czę`ć obszaru objętego ”lanem miejscowym znajduje się w: 

1) specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ (PLH320007) i w obszarze 

s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010).  
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  W obrębie obszarów Natura 2000 zabrania się z zastrzeweniem art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z ”óunŁ zm.) podejmowania dziaJaL 
mogących osobno lub w ”oJączeniu z innymi dziaJaniami, znacząco negatywnie oddziaJywać na cele 
ochrony obszaru Natura 2000 w tym w szczególno`ci okre`lonych w art. 33 ust. 1 ustawy o ochro-

nie przyrody.  

 Wszelkie dziaJania, które mogą znacząco oddziaJywać na obszar Natura 2000, a które nie są bez”o-

`rednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów o których mowa w art. 33 ust. 2 

ustawy o ochronie ”rzyrody, lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają ”rze”rowadzenia od”owiedniej 
oceny oddziaJywania na zasadach okre`lonych w ustawie z dnia 3 ”audziernika 2008 r. o udostę”nie-

niu informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz 
o ocenach oddziaJywania na `rodowisko; 

2) projektowanym obszarze chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ.  

 Przedmiotem ochrony jest dolina Parsęty wraz z jej strefą krawędziową, a takwe ciekawymi fragmen-

tami wysoczyzny morenowej na caJej swojej dJugo`ciŁ Celem ochrony jest zabezpieczenie naturalnych 

odcinków rzeki ”rzed antro”o”resją, ”rzy jednoczesnym zachowaniu siedlisk bytowania i rozrodu fau-

ny wodnejŁ Obszar ten cechuje się: 
a) wybitnymi walorami krajobrazowymi ze względu na duwe zrównicowanie w wysoko`ci ”omiędzy 

dnem doliny a linią jej krawędzi, dochodzące do 20 m n.p.m.; 

b) bogactwem form szaty ro`linnejŁ Stwierdzono tu wystę”owanie siedlisk i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Dyrektywy Habitatowej oraz ustawy o ochronie przyrody. W doli-

nie Parsęty stwierdzono większo`ć siedlisk, które w tej gminie jak i caJej dolinie Parsęty, ”owinny 
być ”rzedmiotem szczególnej troski; 

c) bogactwem faunyŁ Stwierdzono tu bytowanie gatunków będących ”rzedmiotem zainteresowania 

Śyrektywy Habitatowej oraz Ptasiej, Konwencji BerneLskiej i BoLskiej oraz ustawy o ochronie 

przyrody. 

Zakazy i nakazy zostaną okre`lone z chwilą utworzenia tej formy ochrony. Nie mniej obecnie nalewy 
tak dziaJać, aweby nie zniszczyć wykazanych walorów ”rzyrodniczych doliny; 

3) projektowanym obszarze chronionym - uwytek ekologiczny ｭSJonawaｬ (tylko czę`ć znajduje się w grani-

cach Budzistowa).  

 Celem ”owoJania jest ochrona unikatowej ro`linno`ci halofilnej wraz z biotopemŁ Zagrowenie stanowi 

bardzo silna eks”ansja trzciny, która naj”rawdo”odobniej do”rowadziJa do znacznego ”omniejszenia 

”ierwotnej ”owierzchni sJonawy i która obecnie bez”o`rednio zagrawa zachowaniu tej fitocenozy; 
osuszanie siedliska; wysy” `mieci z ”obliskich ogrodów dziaJkowychŁ  

 Wskazania konserwatorskie i ”lanistyczne: obszar sJonawy w Budzistowie nalewy objąć formą ochro-

ny czynnej ws”ólnie z pobliskimi solniskami w mie`cie KoJobrzeg. W trybie pilnym konieczne jest wy-

kaszanie lub s”asanie trzciny oraz ”o”rawa stosunków wodnych.  

 Obszar uwytku ”oJowony jest w jednostkach 1C-R i 2C-R dla których ustalenia zawarte są w § 21 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów uwytkowanych rolniczo; 
4) obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnych. Na 

obszarze ochrony górniczej obowiązują uwarunkowania dla tego ty”u zJów górniczych okre`lone 

w ”rze”isach odrębnychŁ Wszelkie ”rzedsięwzięcia, mogące w znacznym sto”niu w”Jywać na jako`ć 
wód ”odziemnych, wymagają o”racowania ”rojektów geologiczno-inwynierskich w celu rozpoznania za-

growenia i ”odjęcia dziaJaL zabez”ieczających zJowe oraz ”ostę”owania zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi zaznaczonym na rysunku ”lanu na którym obo-

wiązują dziaJania okre`lone w § 16 ust. 14 uchwaJy, a wyznaczonym wedJug wstę”nych wyników 
ｭStudium bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią na obszarze RZGW w Szczecinieｬ; 

6) na terenie mŁ Budzistowo ”ro”onowane są nastę”ujące ”omniki przyrody: 

Lp. Lokalizacja Charakterystyka obiektu 

1. Budzistowo - ”rzy ko`cieleŁ Buk zwyczajny o obw. 370cm. 

2. Budzistowo - ”rzy ko`cieleŁ Jesion wyniosJy o obw. 280cm. 

3. Budzistowo - ”rzy ko`cieleŁ Jesion wyniosJy o obw. 280cm. 

4. Budzistowo - ”rzy ko`cieleŁ Lipa drobnolistna o obw. 380cm. 

5. Budzistowo - ”rzy ko`cieleŁ Lipa drobnolistna o obw. 370cm. 

6. Budzistowo - ”rzy ko`cieleŁ Lipa drobnolistna o obw. 360cm. 

7. Budzistowo - za dworkiem-hotelem. Jesion wyniosJy o obw. 390cm. 

8. Budzistowo - za dworkiem-hotelem. Jesion wyniosJy o obw. 315cm. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 114 ｦ 15022 ｦ Poz. 2104 

 

9. Budzistowo - za dworkiem-hotelem. Jesion wyniosJy o obw. 310cm. 

10. Budzistowo - za dworkiem-hotelem. Jesion wyniosJy o obw. 308cm. 

11. Budzistowo - za dworkiem-hotelem. Jesion wyniosJy o obw. 250cm. 

W przypadku ustanowienia pomników ”rzyrody obowiązują ustalenia oraz zakazy okre`lone w doku-

mencie ustanawiającym pomniki przyrody. 

5Ł Na terenach ”lanu ustala się zakazy: 

1) lokalizowania ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko wymagających s”orzą-
dzenia ra”ortu oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
z wyJączeniem obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 

2) lokalizowania ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko dla których obowiązek 
s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko mowe być wymagany na podsta-

wie ”rze”isów odrębnych, z wyJączeniem: obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej ｦ w szcze-

gólno`ci komunikacji, sieci infrastruktury technicznej; zabudowy mieszkaniowej, usJugowej w tym 

usJug turystyki i związanymi z nimi urządzeniami obsJugi oraz dziaJalno`cią gos”odarczą o charakterze 

usJug rzemie`lniczych, które nie ”owodują ”rzekroczenia do”uszczalnych norm oddziaJywania na `ro-

dowisko poza granicami dziaJki; 
3) ”rzekraczania standardów i norm jako`ci `rodowiska ”oza granice dziaJki, do której inwestor ma tytuJ 

prawny. 

6. W obrębie ”oszczególnych terenów funkcjonalnych ”odlegających nowemu zagos”odarowaniu usta-

nawia się obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnych zgodnie z zapisami niniejszego planu. 

Na terenach istniejącej zabudowy i ”odlegających ”rzebudowie nalewy dąwyć do uzyskania tych wielko`ciŁ 

7Ł Na terenie ”lanu ustala się obowiązek dąwenia do zachowania cennych przyrodniczo i krajobrazowo 

drzew na obszarach poza lasami z wyjątkiem ”rzy”adków wynikających z konieczno`ci sytuowania infra-

struktury technicznej, zJego stanu zdrowotnego drzew lub niemowliwo`ci innej lokalizacji zabudowy, aniwe-

li okre`lona w ustaleniach ”lanu dla ”oszczególnych terenów funkcjonalnychŁ 

8Ł Nalewy dąwyć do jak największej ”owierzchni zadrzewieL i zakrzaczeL w obrębie kawdej dziaJki ga-

tunkami zgodnymi ze `rodowiskiem gruntowymŁ Unikać w”rowadzania zieleni obcej lokalnym siedliskom. 

9. W obrębie terenów zalewowych zakazuje się uwytkowania terenów niezgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

1. W obszarze o”racowania wystę”ują obiekty w”isane do rejestru zabytków, ”ro”onowane do wpi-

su do rejestru zabytków, chronione na ”odstawie ustaleL ”lanu zgodnie z ”oniwszym wykazem: 

Obiekty zabytkowe - prawnie chronione  

L.p  Obiekt 
Adres/ 

lokaliza.  
MateriaJ  Datowanie  

Forma 

ochrony  

Strefa 

ochrony  
Uwagi  

1  

kaplica p.w. 

`wŁ Jana 
Chrzciciela 

dz. 1/8 mur. 
XIII w.  

 (1222 r.) 

nr rejestru  

 

207/1959 

A 

gotycka, ceglana kaplica, 

jednonawowa, 

z drewnianą sygnaturką 

2  
cmentarz 

”rzyko`cielny 
dz. 1/8 mur. XIII-XX w. 

nr rejestru  

 

207/1959 

A 
starodrzew li`ciasty (lipy, 

klony),brak nagrobków 

Obiekty zabytkowe - proponowane do rejestru zabytków  

L.p  Obiekt 
Adres/ 

lokaliza.  
MateriaJ  Datowanie  

Forma 

ochro.  

Strefa 

ochrony  
Uwagi  

1  ”aJac z parkiem 

PaJacowa 19  
 dz. 120/2  

 dz. 119 

mur. 
l. 70-te XIX 

w. 
do rejestru B-1 

”aJac - historyzm 

(neogotyk, neorenesans); 

ob. Hotel,park 

krajobrazowy z ceglanym 

ogrodzeniem 

2  

”aJacyk 
ｭmy`liwskiｬ  
 z parkiem 

PóJnocna 18  
 dz. 145  

 dz. 146, 

163-168 

mur. 
koniec XIX 

w. 
do rejestru B-2 

”aJac my`liwski, 
eklektyczny, z bogatym 

detalem;  

 park naturalistyczny 
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Obiekty w gminnej ewidencji zabytków  
- ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

L.p  Obiekt 
Adres/ 

lokaliza.  
MateriaJ  Datowanie  

Forma 

ochrony  

Strefa 

ochrony  
Uwagi  

1  
stodoJa 

folwarczna 
ul. PaJacowa mur. XIX/XX w. ewiden.   

wielkokubaturowa, 

dwuprzejazdowa, 

bogatydetal ceglany 

2  
magazyn 

folwarczny 
ul. PaJacowa mur. XIX/XX w. ewiden. B-1 

wielkokubaturowy, 

bogaty detal ceglany 

3  
szkoJa, obŁ dom 

mieszkalny 

ul. Stare 

Miasto  

 12-13 

mur. 
l.30-te XX 

w. 
ewiden.   

parterowy, otynkowany, 

dach 2-spadowy z ｭwolim 

okiemｬ;  
 nowe okno 

Obszary / strefy ochrony konserwatorskiej  

Ochronie obszarowej podlegają tylko obiekty zabytkowe oraz dwa cmentarze. Natomiast szczególną 
uwagę nalewy zwrócić na ochronę stanowisk archeologicznych, w ramach wyznaczonych stref 

i wynikających stąd wniosków i zaleceL konserwatorskich. 

L.p  Obiekt 
Adres / 

lokaliza.  

Obszar / 

granice  
Datowanie  

Forma 

ochrony  

Strefa 

ochrony  
Uwagi  

1  
Ko`cióJ z 

cmentarzem 
dz. 1/8 

dziaJka 
ko`cielna 

XIII-XX w. 

zapis do 

planu  

 (rejestr) 

A 

teren dziaJki ko`cielnej 
z otuliną - do ulicy 

KoJobrzeskiej 
i KasztelaLskiej 

2  

”aJac z parkiem 

i ”odwórzem 

folwar. 

dz. 120/2  

 dz. 119 

”aJac, ”ark, 
”odwórze 

2 ”oJŁ XIX 

w - pocz. 

XX w. 

zapis do 

planu  

 (do rej.) 

B-1 
teren historycznego 

zaJowenia folwarcznego 

3  ”aJac z parkiem 

dz. 145  

 dz. 146, 

163-168 

”aJacyk 

z parkiem 
kon. XIX w. 

zapis do 

planu  

 (do rej.) 

B-2 
obszar między ”aJacykiem 

a rzeką Parsętą 

4  
cmentarz 

poewangelicki 

ul. Kasztan.  

 dz. 501  

 (polny) 

1,39 ha  

 wielobocz. 
”oJŁ XIX wŁ 

zapis do 

planu  

 (ewiden.) 

K 

czę`ciowo zachowany 
starodrzew lipowy;  

 brak nagrobków, nowe 
”odziaJy, drzewa 

owocowe 

5  
ekspozycja na 

KoJobrzeg 

droga 

dojazdowa  

 do wsi 

    

zapis do 

planu  

 (ewiden.) 

E 

widok z drogi dojazdowej 

do wsi  

 w kierunku ”JnŁ-
zachodnim 

2. Obiekty w”isane do rejestru zabytków - zabytki architektury i budownictwa objęte są rygorami 

prawnymi, wynikającymi z tre`ci od”owiednich aktów ”rawnychŁ 

1) Ochronie podlega: 

a) forma architektoniczna obiektów we wszystkich elementach: wysoko`ć, bryJa, forma dachu, 

kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym, materiaJ budowlany (w tym rodzaj po-

krycia dachowego), stolarka, zabytkowe wy”osawenie, zasadnicze roz”lanowanie wnętrza; 
b) funkcja obiektu. 

2) Warunki ochrony: 

a) obowiązuje trwaJe zachowanie obiektu, jego formy architektonicznej i substancji budowlanej i uwyt-

kowanie wyJącznie w s”osób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami, adekwatnie do jego war-

to`ci zabytkowej; 
b) obowiązuje utrzymanie otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym zagospodarowa-

niem (np. cmentarza w otoczeniu ko`cioJa); 
c) na wJa`cicielu obiektu zabytkowego ciąwy obowiązek zawiadomienia odpowiedniego organu ds. 

ochrony zabytków o: 
- wydarzeniach mogących mieć ujemny w”Jyw na stan zachowania zabytku, 
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- ”rzej`ciu wJasno`ci lub uwytkowania na inną osobę, 
- nabyciu zarejestrowanego zabytku w drodze spadku lub darowizny, 

- obowiązuje res”ektowanie szczegóJowych uwarunkowaL, wynikających z ”rze”isów odrębnychŁ 

3. Budynki, budowle i zaJowenia ”rzestrzenne ujęte w ewidencji zabytków i typowane do wpisu do re-

jestru zabytków ”osiadające wysoką warto`ć historyczną i kulturową chronione za”isami niniejszego pla-

nu, ”odlegające na jego ”odstawie `cisJej ochronie konserwatorskiej. Na terenie planu typowane do wpisu 

do rejestru zabytków są dwa obiekty (”aJac - ob. hotel z parkiem, ”aJacyk ｭmy`liwskiｬ z parkiem). 

1) Ochronie podlega: 

a) historycznie uksztaJtowane granice zaJoweL ”aJacowych i zaJoweL zieleni ”arkowej; 

b) uksztaJtowanie ”aJaców, ich forma architektoniczna we wszystkich elementach: gabaryty, wyso-

ko`ć, ksztaJt dachu, rodzaj ”okrycia, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej 

i drzwiowej; 

c) kompozycja elewacji oraz elementy detalu architektonicznego; 

d) kom”ozycja zieleni, dróg i alejek; 

e) maJa architektura: ogrodzenia, bramy. 

2) Warunki ochrony: 

a) zachowanie tradycyjnych form architektury - elementów wymienionych w pkt 3; 

b) stosowanie przy remontach lub renowacjach oryginalnych materiaJów budowlanych (w oparciu 

o istniejącą ikonografię); 
c) wszelkie prace remontowo - budowlane nie mogą mieć znaczącego w”Jywu na zewnętrzną formę 

budynku; 

d) w ”rzy”adku koniecznej rozbiórki obiektu (”o orzeczeniu o zJym stanie technicznym) nalewy opra-

cować dokumentację techniczną i fotograficzną, a jeden egzŁ ”rzekazać od”owiedniemu organo-

wi dsŁ ochrony zabytków; 
e) nie do”uszcza się zmiany historycznej zabudowy i zagospodarowania terenu; 

f) istniejącą zabudowę tymczasową, gos”odarczą i garawową - ”owojenną nalewy docelowo zlikwi-

dować o ile wprowadza dysharmonię w krajobrazie. 

3) Ustala się zasady ksztaJtowania zabudowy dla obiektów chronionych ustaleniami planu: 

a) do”uszcza się: 
- wymianę ”okrycia dachowego z zastrzeweniem, we nowy materiaJ ”okrycia będzie tego sa-

mego typu co wymieniany; je`li materiaJ ”okrycia wymienianego jest inny niw ”rzedwojenny 
nalewy ”rzy ewentualnych ”racach remontowych nawiązać nowym pokryciem do rodzaju po-

krycia historycznego na ”odstawie istniejącej ikonografii; 
- termomodernizację budynku, ”rzy zachowaniu i odtworzeniu przedwojennych detali architek-

tonicznych na ”odstawie istniejącej ikonografii, z zastrzeweniem zakazu tynkowania elemen-

tów oryginalnie nieotynkowanych tjŁ cokóJ oraz ”oręcz schodów zewnętrznych w ”aJacyku 
my`liwskim; 

- remont elewacji budynku - malowanie, z zachowaniem historycznej kolorystyki na podstawie 

istniejącej ikonografii; 
- wymianę stolarki okiennej ”rzy zachowaniu historycznych ”odziaJów z zachowaniem okiennic 

i waluzji zewnętrznych; 
- wymianę stolarki drzwiowej ”rzy zachowaniu historycznych ”odziaJów i kolorystyki; 

b) zakazuje się: 
- dalszych ”odziaJów na dziaJki, terenu objętego ochroną; 
- realizowania robót ty”u: dobudowy, rozbudowy i przebudowy budynku; realizowania nowych 

obiektów; 
- stosowania ”okryć dachowych ty”u: blacha, blachodachówka; 
- umieszczania lukarn, `wietlików, balkonów w ”oJaci dachu, je`li nie stanowi to rekonstrukcji 

istniejących ”rzed wojną elementów budynkuŁ 
- zmiany s”adku ”oJaci dachu, zmiany formy dachu, zmiany detali architektonicznych dachu 

(n”Ł gąsiory, elementy blacharki, kominy i ich wykoLczenie); 
- termo renowacji i osJaniania `cian zewnętrznych na budynkach z detalem architektonicznym 

oraz budynkach z elewacją ceglaną bądu szachulcową, nietynkowaną; 
- malowania, tynkowania oraz stosowania nowych okJadzin dla elementów ceglanych, ka-

miennych, stalowych lub drewnianych budynku (nisze, balkony, balustrady, kominy, parape-

ty i schody zewnętrzne); 
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- zmiany wielko`ci otworów okiennych i drzwiowych; 

- umieszczanie nowych otworów okiennych i drzwiowych lub likwidacji istniejących, je`li nie 
stanowi to rekonstrukcji istniejących ”rzed wojną otworów okiennych i drzwiowych; 

- umieszczania na budynkach no`ników reklamowych w formie szyldów lub bilbordówŁ 
- realizacji nowych linii i sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych; 

- lokalizacji obiektów o wysoko`ci ”owywej 20,0 m takich jak kominy, wiewe telefonii komór-

kowej i nadawcze; 

- zakaz lokalizacji wolnostojących no`ników reklamowych w”rowadzających dysharmonię 

w krajobrazie; 

c) nakazuje się: 
- w zabudowie istniejącej, remontowanej i odtwarzanej, ada”tację w caJo`ci elewacji struktury 

szachulcowej, ceglanej, kamiennej i innej zabytkowej, wedJug istniejącej ikonografii, 
- przy remontach dąwyć do ”rzywrócenia charakteru, ”ro”orcji i formy architektonicznej oraz 

cech gJównych obiektu (”odziaJ stolarki okiennej i drzwiowej, detale architektoniczne); doty-

czy szczególnie budynku ”aJacyku my`liwskiego; 
- odtworzyć detale architektoniczne i elewacje na podstawie istniejącej ikonografii; 
- stosować materiaJy i metody wykonawstwa oryginalne historyczne lub ws”óJczesne o wy-

glądzie ”odobnym do tradycyjnych, zastosowanych w obiekcie; 

- w bez”o`rednim sąsiedztwie nie nalewy lokalizować obiektów dysharmonizujących krajobraz, 

kolidujących ”od względem charakteru i formy architektonicznej; 

- bezwzględnie zachować istniejącą zieleL w obrębie dziaJki; 
- zachowanie, konserwację i odtworzenie zabytkowych ogrodzeL zes”oJów ”aJacowych na 

”odstawie istniejących elementów oraz ikonografii. 

4. Budynki, budowle i zaJowenia ”rzestrzenne ujęte w ewidencji zabytków ”osiadające warto`ć histo-

ryczną i kulturową chronione ustaleniami niniejszego planu.  

Budynki, budowle i zaJowenia ”rzestrzenne ujęte w gminnej ewidencji zabytków ”osiadają juw warto`ć 
historyczną i kulturowąŁ Niektóre z nich mogą być sto”niowo obejmowane ”rawną ochroną konserwator-

ską. W związku z tym nalewy dąwyć do utrwalenia tych warto`ci ”o”rzez wJa`ciwy nadzór nad ich remon-

tami i modernizacją oraz lokalizacją nowych inwestycji w ich najbliwszym otoczeniuŁ Poniwsze uwarunko-

wania ochrony nalewy uwzględniać w pracach inwestycyjnych. 

1) Ochronie podlega: 

a) uksztaJtowanie obiektu, jego forma architektoniczna: gabaryty, wysoko`ć, ksztaJt dachu, rodzaj 
pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej i drzwiowej; 

b) ogólna kompozycja elewacji oraz elementy detalu architektonicznego; 

c) forma stolarki okiennej i drzwiowej (w elewacji frontowej). 

2) Warunki ochrony: 

a) utrzymanie tradycyjnych form architektury - elementów wymienionych w pkt 3; 

b) wskazanie do stosowania oryginalnych historycznych elementów budowlanych oraz metody ich 

montawu (”rzy remontach); 

c) w ”rzy”adku koniecznej rozbiórki obiektu (”o orzeczeniu o zJym stanie technicznym) nalewy o”ra-

cować dokumentację techniczną i fotograficzną, a jeden egzŁ ”rzekazać od”owiedniemu organo-

wi dsŁ ochrony zabytków; 
d) do”uszcza się zmianę historycznej zabudowy, gdy jest to uzasadnione względami ekonomicznymi 

lub planistycznymi; 

3) Ustala się zasady ksztaJtowania zabudowy dla obiektów chronionych ustaleniami planu: 

a) do”uszcza się: 
- ”rzebudowę obiektów z zachowaniem ”ierwotnej bryJy i elewacji frontowej budynku; 

- wymianę ”okrycia dachowego z zastrzeweniem, we nowy materiaJ ”okrycia będzie tego sa-

mego typu co wymieniany; je`li materiaJ ”okrycia wymienianego jest inny niw ”rzedwojenny 
nalewy ”rzy ewentualnych ”racach remontowych nawiązać nowym pokryciem do rodzaju po-

krycia historycznego na ”odstawie istniejącej ikonografii; 
- do”uszcza się ”rzebudowę dachu z zachowaniem ”ierwotnej bryJy i s”adku ”oJaci od strony 

elewacji frontowej; 

- termo modernizację budynku, ”rzy zachowaniu i odtworzeniu przedwojennych detali archi-

tektonicznych na ”odstawie istniejącej ikonografii; 
- remont elewacji budynku - malowanie, z zachowaniem historycznej kolorystyki na podstawie 

istniejącej ikonografii; 
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- wymianę stolarki okiennej ”rzy zachowaniu historycznych ”odziaJów z zachowaniem okiennic 

i waluzji zewnętrznych; 
- wymianę stolarki drzwiowej ”rzy zachowaniu historycznych ”odziaJów i kolorystyki; 

- umieszczanie no`ników reklamowych w formie szyldów na `cianie budynku lub reklam wol-

nostojących o powierzchni do 5% ”owierzchni `ciany kawdyŁ 
b) zakazuje się: 

- realizowania robót ty”u: dobudowy, rozbudowy i przebudowy od strony frontowej budynku; 

realizowane w ”odwórku wwŁ obiekty nie mogą być wywsze od budynku chronionego oraz 
nie mogą mieć dachów ”Jaskich; 

- stosowania ”okryć dachowych ty”u: blacha, blachodachówka; 
- umieszczania lukarn, `wietlików, balkonów w ”oJaci dachu od strony elewacji frontowej, je`li 

nie stanowi to rekonstrukcji istniejących ”rzed wojną elementów budynkuŁ 
- zmiany s”adku ”oJaci dachu, zmiany formy dachu od strony elewacji frontowej; 

- termo renowacji i osJaniania `cian zewnętrznych na budynkach z detalem architektonicznym 

oraz budynkach z elewacją ceglaną bądu szachulcową; 
- malowania, tynkowania oraz stosowania nowych okJadzin dla elementów ceglanych, ka-

miennych, stalowych lub drewnianych budynku (nisze, balkony, balustrady, kominy, parape-

ty i schody zewnętrzne); 
- zmiany wielko`ci otworów okiennych i drzwiowych od strony elewacji frontowej; 

- umieszczanie nowych otworów okiennych i drzwiowych lub likwidację istniejących od strony 
elewacji frontowej, je`li nie stanowi to rekonstrukcji istniejących ”rzed wojną otworów 
okiennych i drzwiowych; 

- umieszczania witryn sklepowych od strony elewacji frontowej; 

- umieszczania no`ników reklamowych w formie bilbordów na `cianie budynku o powierzchni 

”owywej 5% ”owierzchni `cianyŁ Reklamy wolnostojące na dziaJce nie mogą ”rzesJaniać ele-

wacji budynku, a ich powierzchnia nie mowe być większa, aniweli 5% ”owierzchni `ciany 
elewacjiŁ Szyld ”owinien dotyczyć jedynie usJug realizowanych na terenie dziaJki, na której 
jest umieszczony. 

- realizacji nowych linii i sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych, 

nie dotyczy linii ”rzesyJowych wysokiego na”ięcia; 
- lokalizacji obiektów wysokich jak wolnostojące kominy, wiewe telefonii komórkowej i inne 

wiewe nadawcze; 
c) nakazuje się: 

- w zabudowie istniejącej, remontowanej i odtwarzanej, ada”tację w caJo`ci w elewacjach wi-

docznych z przestrzeni publicznej (drogi i place) struktury szachulcowej, ceglanej i innej za-

bytkowej, co najmniej jako `ciany osJonowej, 
- przy remontach i ”rzebudowie dąwyć do ”rzywrócenia charakteru, proporcji i formy architek-

tonicznej oraz cech gJównych obiektu (”odziaJ stolarki okiennej i drzwiowej, detale architek-

toniczne) w budynkach, które ulegJy modernizacji ”rzed wej`ciem w wycie ustaleL ”lanu; 
- w zabudowie gos”odarczej istniejącej, remontowanej i odtwarzanej, ada”tację w caJo`ci lub 

czę`ci, w elewacjach widocznych z przestrzeni publicznej (drogi i place) struktury szachul-

cowej, ceglanej, kamiennej i innej zabytkowej, co najmniej jako `ciany osJonowej, 
- odtworzyć detale architektoniczne i elewacje na ”odstawie istniejącej ikonografii; 
- stosować materiaJy tradycyjne lub ws”óJczesne o wyglądzie ”odobnym do tradycyjnych, za-

stosowanych w obiekcie; 

- w bez”o`rednim sąsiedztwie nie nalewy lokalizować obiektów dysharmonizujących krajobraz, 
kolidujących ”od względem charakteru i formy architektonicznej; 

- zachować istniejącą zieleL wysoką i niską w obrębie dziaJkiŁ 

5. Na obszarze o”racowania ustanawia się strefę ｭAｬ `cisJej ochrony konserwatorskiej - obszar 

ochrony ukJadów przestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których czytelne jest historyczne roz”la-

nowanie oraz zabudowa o lokalnych warto`ciach kulturowych. W strefie tej zakJada się ”ierwszeLstwo 
wymagaL konserwatorskich nad wszelką dziaJalno`cią inwestycyjną, gos”odarczą i usJugowąŁ 

1) Ochronie podlega: 

a) roz”lanowanie dróg, ulic i ”laców oraz ich zachowane oryginalne nawierzchnie; 
b) historyczne linie zabudowy; 

c) historyczne granice dziaJek i szeroko`ci frontów zabudowy; 
d) istniejąca zabudowa o walorach zabytkowych (w”isana do rejestru zabytków lub zakwalifikowa-

na do rejestru); 
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e) historyczne formy zabudowy i inne elementy zagospodarowania; 

f) zieleL kom”onowana, jej ukJad i skJad gatunkowy; 
g) maJa architektura (ogrodzenia, bramy, pomniki). 

2) Warunki ochrony: 

a) obowiązuje trwaJe zachowanie historycznego ukJadu ”rzestrzennego ze wszystkimi elementami 

(drogi, place, linie zabudowy, kom”ozycja wnętrz architektonicznych i krajobrazowych); 

b) ochrona, konserwacja i rewaloryzacja zachowanych, gJównych elementów ukJadu ”rzestrzennego; 
c) usunięcie lub ”rzebudowa obiektów dysharmonizujących; 
d) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej. 

6. Na obszarze o”racowania ustanawia się strefę ｭBｬ ochrony konserwatorskiej - obszar ochrony 

ukJadów przestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których czytelne jest historyczne roz”lanowanie 
oraz zabudowa o lokalnych warto`ciach kulturowychŁ 

1) Ochronie podlega: 

a) rozplanowanie i ”rzekroje dróg, ulic i ”laców (z uwzględnieniem mowliwo`ci zachowania ”ierwot-

nych nawierzchni); 

b) historycznie uksztaJtowane dziaJki siedliskowe, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko`ci fron-

tów ”oszczególnych ”arceli; 
c) roz”lanowanie zabudowy ”oszczególnych zagród i charakterystycznego usytuowania domu 

mieszkalnego oraz budynków gos”odarczych (linie zabudowy); 
d) architektoniczna forma zabudowy mieszkalnej i gos”odarczej (istniejącej i uzu”eJniającej): gabaryty, 

ksztaJty dachów, zasadnicza kompozycja elewacji, tradycyjnie stosowany materiaJ budowlany; 
e) zieleL komponowana (obsadzenie ulic, starodrzew w obrębie siedlisk) - ukJad i skJad gatunkowy; 
f) maJa architektura (ogrodzenia, ka”liczki ”rzydrowne, latarnie i in.). 

2) Warunki ochrony: 

a) utrzymanie konserwacja i rewaloryzacja zasadniczych elementów historycznego ukJadu ”rze-

strzennego; 

b) rewaloryzacja i modernizacja obiektów o warto`ciach kulturowych; 
c) docelowe usunięcie lub ”rzebudowa obiektów dysharmonizujących i kolidujących z historycznym 

ukJadem i lokalną architekturą; 
d) dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej i architektury dominu-

jącej w miejscowo`ci; w ”rzy”adku budowy nowych obiektów w obrębie strefy nalewy nawiązy-

wać do form i gabarytów zabudowy tradycyjnie wystę”ującej we wsi; 
e) w procesie planistycznym i realizacyjnym poniwej wykazanym uwzględnienie charakteru ochrony: 

- budowy nowych obiektów, 
- ksztaJtowania zabudowy o okre`lonych gabarytach i bryle, 

- przebudowy i remontów, a takwe zmiany funkcji obiektów figurujących w wykazie zabytków 
architektury i budownictwa, 

- zmian historycznie uksztaJtowanych wnętrz ruralistycznychŁ 
- ochrony ukJadów ”rzestrzennych lub ich czę`ci, w obrębie których dominuje historyczne roz-

planowanie i zabudowa o regionalnych lub lokalnych warto`ciach kulturowych, o niewielkim 

stopniu zdegradowania, których stan zachowania ”ozwala na ”rze”rowadzenie dziaJaL kon-

serwatorsko-rewaloryzacyjnych. 

7. Na obszarze o”racowania ustanawia się strefę ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego - obszar ochrony 

krajobrazu integralnie związanego z zes”oJem zabytkowym lub obszarów uksztaJtowanych w wyniku dzia-

Jalno`ci ludzkiej - parki, cmentarze, aleje. 

1) Ochronie podlega: 

a) historycznie uksztaJtowane granice ”arków, cmentarzy, zaJoweL zieleni komponowanej i ogrodów 
przydomowych; 

b) kompozycja zieleni: rozplanowanie i skJad gatunkowy; 
c) ukJad dróg i alejek w obrębie ”arków i cmentarzy; 

d) maJa architektura: ogrodzenia, bramy, fontanny; 

e) ukJad kwater cmentarnych; 

f) zabytki se”ulkralne (krzywe, ”omniki, ogrodzenia kwater) i inne zachowane elementy urządzenia 

cmentarzy. 

2) Warunki ochrony: 

a) zachowanie historycznych granic zaJoweL krajobrazowych; 
b) zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja w/w elementów zagos”odarowania zaJoweL zieleni; 
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c) utrzymanie integralno`ci zes”oJów ”aJacowo-”arkowych, ”arków, cmentarzy i alei (nie nalewy 
dzielić tych obszarów na dziaJki uwytkowe); 

d) rewaloryzacja zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, n”Ł ubytki w zadrzewieniu uzu-

”eJniać tymi samymi gatunkami drzew, zaleca się takwe stosowanie gatunków trwaJych i dJugo-

wiecznych; 

e) gdy nie ”rzewiduje się ”rac renowacyjnych nalewy ”ozostawić zbiorowisko naturalnej sukcesji 
”rzyrodniczej (n”Ł zdewaloryzowane zaJowenia cmentarne); 

f) prace melioracyjne winny dąwyć do odtworzenia dawnego systemu wodnego oraz zachowania 

naturalnych zadrzewieL nad brzegami cieków wodnych; 
g) obiekty kubaturowe na terenie ”arków mogą być lokalizowane tylko na miejscu dawnej zabudo-

wy, przy odpowiednim wkomponowaniu w historyczne zaJowenia krajobrazowe na ”odstawie ”ro-

jektu rewaloryzacji parku; 

h) u”orządkować tereny dawnych (obŁ nieuwytkowanych) cmentarzy, a zachowane zabytki sepul-

kralne zabez”ieczyć - np. w formie lapidarium; 

i) wszelkie ”race renowacyjne, ”orządkowe, wycinki drzew wymagają ”ostę”owania zgodnie z prze-

pisami odrębnymi; 

j) oznakowanie cmentarzy, jako historycznego miejsca ”ochówków; ewentualne ”rzeniesienie za-

growonych zabytków se”ulkralnych do la”idarium; 

8Ł Na obszarze o”racowania ustanawia się strefę ｭEｬ ochrony ekspozycji - obszar ochrony ekspozycji 

zabytkowego ukJadu ”rzestrzennego lub jego elementówŁ 

1) Ochronie ”odlega obszar stanowiący zabez”ieczenie wJa`ciwego eks”onowania zes”oJów, dominant 

zabytkowego ukJadu oraz obiektów o szczególnych warto`ciach krajobrazowychŁ 
2) Warunki ochrony - nalewy wyJączyć s”od zabudowy obszaru, zakJócającego eks”ozycję zabytkuŁ 

9Ł Na obszarze o”racowania wystę”ują strefy ｭW Iｬ, ｭW IIｬ i ｭW IIIｬ ochrony stanowisk archeolo-

gicznych. 

 Ustanawia się strefy ochrony stanowisk archeologicznych okre`lonych na rysunku planu, na terenie któ-
rych obowiązują nakazy i zakazy zgodne z przepisami szczególnymi dotŁ ochrony zabytków oraz ustalenia 
niniejszego planu. 

1) Strefa ｭW Iｬ - ”eJnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, wykluczającej wszelką dziaJalno`ć 
inwestycyjną i innąŁ Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowiska w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewi-

dencji urzędu ochrony zabytkówŁ Obowiązuje: 
a) zakaz wszelkiej dziaJalno`ci inwynierskiej, budowlanej i innej związanej z pracami ziemnymi (np. 

kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew itd.), poza badaniami archeologicznymi 

oraz pracami zabez”ieczającymi zabytek przed zniszczeniem prowadzonymi na zasadach okre`lo-

nych przepisami szczególnymi dotŁ ochrony zabytków; 
b) zachowanie istniejącego ukJadu to”ograficznego terenu. 

2) Strefa ｭW IIｬ - czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwestowanie ”od 
okre`lonymi warunkamiŁ Obowiązuje: 
a) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprze-

dzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lo-

nych przepisami szczególnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 
b) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkówŁ 
3) Strefa ｭW IIIｬ - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olegającej na 

”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. 

Strefa ｭW IIIｬ obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiejŁ Obowiązuje: 
a) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotŁ ochrony zabytków; 
b) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytkówŁ 
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Spis stanowisk archeologicznych 

BUDZISTOWO 

L.p. Nazwa 
Nr 

w miejsc 
Nr AZP Funkcja Datowanie Strefa Uwagi 

52 Budzistowo 1 15-15/97 G (kompleks) WS W.I. 

nr rej.: 276, dec.: 

Kl.IV.0a/56/60  

 z dnia 4 kwietnia 1960 r. 

53 Budzistowo 1a 15-15/98 G (kompleks) WS W.I. 

nr rej.: 276, dec.: 

Kl.IV.0a/56/60  

 z dnia 4 kwietnia 1960 r. 

54 Budzistowo 1b 15-15/99 G (kompleks) WS W.I. 

nr rej.: 276, dec.: 

Kl.IV.0a/56/60  

 z dnia 4 kwietnia 1960 r. 

55 Budzistowo 1c 
15-

15/100 
G (kompleks) WS W.I. 

nr rej.: 276, dec.: 

Kl.IV.0a/56/60  

 z dnia 4 kwietnia 1960 r. 

56 Budzistowo 1d 
15-

15/101 
G (kompleks) WS W.I. 

nr rej.: 276, dec.: 

Kl.IV.0a/56/60  

 z dnia 4 kwietnia 1960 r. 

57 Budzistowo 1e 
15-

15/102 
G (kompleks) WS W.I. 

nr rej.: 276, dec.: 

Kl.IV.0a/56/60  

 z dnia 4 kwietnia 1960 r. 

58 Budzistowo 3 
15-

15/122 

C 

(ciaJo”alne)? 
WS W.II.   

59 Budzistowo 4 
15-

15/124 
O WS W.III.   

60 Budzistowo 5 
15-

15/103 
G (kompleks) WS W.I. 

nr rej.: 276, dec.: 

Kl.IV.0a/56/60  

 z dnia 4 kwietnia 1960 r. 

61 Budzistowo 8 
15-

15/104 
LX WS W.III.   

62 Budzistowo 9 
15-

15/105 
LX SR W.III.   

63 Budzistowo 10 
15-

15/106 
LX SR W.III.   

64 Budzistowo 11 
15-

15/108 
O SR W.III.   

65 Budzistowo 12 
15-

15/110 
LX, O WS, SR W.III.   

66 Budzistowo 13 
15-

15/111 
O, O WS, SR W.III.   

67 Budzistowo 14 
15-

15/112 
O, O WS, SR W.III.   

68 Budzistowo 15 
15-

15/113 
X SR W.III.   

69 Budzistowo 16 
15-

15/114 
O SR W.III.   

70 Budzistowo 17 
15-

15/115 
O, O WS, SR W.III.   

71 Budzistowo 18 
15-

15/116 
O SR W.III.   

72 Budzistowo 19 
15-

15/117 
LX, LX WS, SR W.III.   
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73 Budzistowo 20 
15-

15/118 
X SR W.III.   

74 Budzistowo 21 
15-

15/119 
O SR W.III.   

75 Budzistowo 23 
15-

15/121 
O, X 

śB (kŁJuwŁ), 
SR 

W.III.   

76 Budzistowo 24 
15-

15/125 
LX SR W.III.   

77 Budzistowo 25 
15-

15/126 
LX SR W.III.   

78 Budzistowo 26 
15-

15/127 
LX SR W.III.   

79 Budzistowo 27 
15-

15/128 
LX, O WS, SR W.III.   

80 Budzistowo 28 
15-

15/129 
LX, LX WS, SR W.III.   

81 Budzistowo 29 
15-

15/130 
X SR W.III.   

82 Budzistowo 30 
15-

15/131 
X SR W.III.   

83 Budzistowo 31 
15-

15/132 
O SR W.III.   

84 Budzistowo 32 
15-

15/133 
LX SR W.III.   

85 Budzistowo 33 
15-

15/134 
LX, LX, X EK, WS, SR W.III.   

86 Budzistowo 34 
15-

15/135 
LX, X EK, SR W.III.   

87 Budzistowo 35 
15-

15/136 
X SR W.III.   

88 Budzistowo 36 
15-

15/137 
X SR W.III.   

89 Budzistowo 37 
15-

15/138 
X SR W.III.   

 

STARś MIASTO (obręb Budzistowo) 

L.p. Nazwa Nr w miejsc Nr AZP Funkcja Datowanie Strefa Uwagi 

340 Obroty 9 15-15/152 O WS W.III. 

nr rej. 756,  

 dec.: Kl.IV.0a/35/69  

 z dnia 25 lipca 1969 r. 

341 
Obroty/  

 St. Miasto 
11 15-15/154 O WS W.III.   

342 
Obroty/  

 St. Miasto 
12 15-15/155 O WS W.III.   

 

Wykaz uwytych skrótów: 

EK - epoka kamienia 

EB - e”oka brązu 

WS - wczesne `redniowiecze 

SR - `redniowiecze C - cmentarzysko 

G - grodzisko 

O - osada 
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X - punkt osadniczy 

LX - `lad osadniczy 

§ 11. Ustalenia dotyczące wielko`ci dziaJek, zasad, warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

1Ł PoJączeniu i powtórnemu ”odziaJowi ”owinny ”odlegać ”rzede wszystkim dziaJki wąskie i o utrud-

nionym dostę”ie komunikacyjnym, w obrębie których nie jest mowliwe ”o”rawne zagos”odarowanie tere-

nów lub nie jest mowliwa realizacja drógŁ 

2. Minimalna ”owierzchnia dziaJki nowo wydzielanej ”owinna wynosić (o ile inaczej nie stanowią 
ustalenia szczegóJowe i nie wynika to z uwarunkowaL terenowych): 

1) dziaJka zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej - 0,10 ha; 

2) dziaJka zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 0,75 ha; 

3) dziaJka zabudowy usJugowej - 0,05 ha; 

4) dziaJka zabudowy zagrodowej - 0,30 ha. 

3. Minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki i dJugo`ć wydzielanej dziaJki budowlanej dla ”o-

szczególnych rodzajów zabudowy (o ile inaczej nie stanowią ustalenia szczegóJowe i nie wynika to z uwa-

runkowaL terenowych): 

1) zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostojąca - 25,0 m i 40,0 m; 

2) zabudowa usJug handlu i rzemiosJa - 20,0 m i 25,0 m; 

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 50,0 m. 

4) zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym - 40,0 m i 70,0 m. 

4. Zakazuje się ”odziaJów dziaJek, w wyniku których nowe dziaJki nie będą miaJy ”arametrów okre-

`lonych w tek`cie uchwaJy dla ”oszczególnych ”rzeznaczeL terenu o ile nie wynika to z ”rze”isów odręb-

nych, uwarunkowaL technicznych, terenowych, istniejącego ksztaJtu dziaJki nie ”ozwalającego na ”odziaJ 
zgodnie z ”owywszymi uwarunkowaniami i ustaleL szczegóJowychŁ 

§ 12. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego urządzania i uwytkowania terenówŁ 

1. Nie do”uszcza się dziaJaL i uwytkowania terenów, które mogą do”rowadzić do jego degradacji w tym: 

wysy”ywania gruzu, zasy”ywania terenów ”odmokJych i zalewowych i skJadowania nieczysto`ciŁ 

2Ł Śo czasu zainwestowania terenów zgodnie z ustaleniami ”lanu nalewy uwytkować go zgodnie 

z zapisami w ewidencji geodezyjnej lub z uwzględnieniem do”uszczonego, istniejącego zainwestowania 

i uwytkowaniaŁ 

3. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych trwale nie ”oJączonych z gruntem (z wy-

kluczeniem obiektów związanych z placem budowy) w pasach drogowych i przyulicznych szeroko`ci 
50 m - ”owJok ”neumatycznych, barakowozów, ”rzycze” kempingowych itp. 

4. Z chwilą za”rzestania wykorzystywania tymczasowego obiektu budowlanego nalewy go zlikwido-

wać w terminie do 2 tygodni od dnia zakoLczenia dziaJalno`ciŁ 

5Ł Zakazuje się lokalizowania przyczep samochodowych, kem”ingowych lub ”odobnych ”ojazdów do 
”rowadzenia usJug handlu i gastronomii. 

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ludno`ciŁ 

1Ł Wykonywanie obiektów budowlanych ”owinno odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę lud-

no`ci zgodnie z wymogami obrony cywilnej okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 

2. Nalewy bezwzględnie zachować istniejące budowle ochronne i towarzyszącą im infrastrukturę tech-

niczną, w tym ”odziemne wyj`cia i studnie awaryjne, wraz z wJa`ciwymi strefami ochronnymi wokóJ nichŁ 

3Ł Niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci dostaw 
wody ”itnej ze uródeJ zastę”czych dla ludno`ci i wyznaczonych zakJadów ”rzemysJu s”owywczego oraz 
wody do likwidacji skaweL, a takwe do celów ”rzeciw”owarowychŁ 

4Ł Nalewy za”ewnić skuteczne dziaJanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania o zagroweniachŁ 

§ 14. Ustalenia dotyczące zasad wy”osawenia oraz obsJugi terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

1. W planie wyznacza się tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: teren zieleni wraz z ”rzylegJym kom-

pleksem sportowo-rekreacyjnym. 
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2. Wszystkie publiczne obiekty budowlane i tereny ”owszechnie dostę”ne muszą być tak ”rojekto-

wane, aweby byJy dostę”ne dla osób nie”eJnos”rawnychŁ 

3. Wszystkie publiczne obiekty budowlane lub ich zaplecze oraz tereny sportowo-rekreacyjne powin-

ny być wy”osawone w wodę biewącą i obiekty sanitarne. 

§ 15. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego oraz 

zasad obsJugi komunikacyjnej. 

1Ł ObsJugę komunikacyjną terenów nalewy za”ewnić w oparciu o podstawowy system dróg i ulic sJu-

wący ”owiązaniom drogowym wewnętrznym i zewnętrznym na który skJadają się: 

1) droga kategorii wojewódzkiej nr 163 KoJobrzeg - BiaJogard - PoJczyn Zdrój - Czaplinek - WaJcz, klasy 
gJównej ”owiązana z ukJadem sieci dróg Budzistowa; 

2) sieć dróg kategorii: ”owiatowej (01 KŚL), gminnej i dróg wewnętrznych; 
3) ciągi ”ieszo-jezdne, `ciewki rowerowe i ciągi ”ieszeŁ 

2Ł Podstawowy ukJad obsJugujący ”oszczególne jednostki funkcjonalne tworzą drogi ”ubliczne klas: 
lokalnych (KDL) i dojazdowych (KŚŚ) obsJugujące ”rzylegJe tereny funkcjonalne ”o”rzez zjazdy z tych 

terenów na ”rzylegJe drogiŁ 

3Ł Uzu”eJnieniem sieci komunikacyjnej obsJugującej ”rzylegJe tereny są drogi wewnętrzne oraz ciągi 
pieszo-jezdne. 

4Ł Uzu”eJnieniem systemu dostę”u do ”rzylegJych terenów funkcjonalnych są ciągi ”iesze i `ciewki 
rowerowe. 

5. W obrębie systemu komunikacyjnego do”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

6Ł Śo”uszcza się realizację miejsc postojowych samochodów na terenach dróg w postaci wydzielo-

nych ”laców i zatok postojowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7Ł Na drogach klasy lokalnej, dojazdowej oraz drogach wewnętrznych do”uszcza się ruch rowerowy 
na jezdni ws”ólnie z ruchem ”ozostaJych ”ojazdów bez wyodrębnienia `ciewki rowerowej ”oza jezdniąŁ 

8Ł Na terenie dziaJki na której ”rojektowana jest dziaJalno`ć gos”odarcza w tym wynajem pokoi, 

mieszkaL lub a”artamentów obowiązuje za”ewnienie ilo`ci miejsc postojowych samochodów osobowych 
dla klientów i turystów oraz dodatkowo miejsca ”ostojowe dla wJa`ciciela budynku i ”racowników zakJa-

du oraz miejsce na dojazd ”ojazdów dostawczychŁ Powywsze nie dotyczy istniejącego zainwestowania, 
o ile nie ma mowliwo`ci zrealizowania ”owywszego warunkuŁ 

9Ł Ustala się nastę”ujące minimalne ilo`ci miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrę-
bie niezabudowanych dziaJek budowlanych, które ustaleniami ”lanu ”rzeznaczone zostaJy ”od: 

1) usJugi turystyczne: 

a) pensjonat - 1 miejsce na 1 apartament, 1 miejsce na 2 pokoje turystyczne i 1 miejsce na 1 do-

mek turystyczny; 

b) wynajem pokoi w domach jednorodzinnych - 1 miejsce na 2,5 wynajmowane pokoje; 

2) usJugi handlu na wydzielonej dziaJce - 1 miejsca na kawde 20 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 
3) usJugi gastronomii na wydzielonej dziaJce - 1 miejsce na kawde 15 m2 powierzchni konsumpcyjnej; 

4) zabudowę jednorodzinną - 1 miejsce ”ostojowe niezalewnie od garawu, zabudowa w obrębie której 
`wiadczone są usJugi handlu i (lub) gastronomii - minimum 1 miejsce na kawde 30 m2 powierzchni 

s”rzedawy lub ”owierzchni konsumpcyjnej; 

5) zabudowę jednorodzinną, w obrębie której `wiadczone są inne usJugi, aniweli handlu i gastronomii - 

minimum 2 miejsca; 

6) zabudowa wielorodzinna - 1 miejsce na 1 mieszkanie; 

7) zabudowa zagrodowa - min. 2 miejsca. 

10. W obrębie dziaJek zabudowanych do”uszcza się rozbudowę ”od warunkiem zapewnienia mini-

mum 50% ilo`ci miejsc ”ostojowych okre`lonych ”owywejŁ 

11. Parkingi i miejsca postojowe samochodów o nawierzchni trawiastej, wwirowej lub z materiaJów 
awurowych, wy”eJnionych trawąŁ Powywsze nie dotyczy terenów na których ”rowadzona jest dziaJalno`ć 
gospodarcza. 
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12. Granica parkingu o minimum 5 stanowiskach - w odlegJo`ci min. 2,0 m od granicy dziaJki sąsied-

niej i oddzielona zielenią wysoką lub wywo”Jotem, z zachowaniem odlegJo`ci od okien ”omieszczeL ”rze-

znaczonych na staJy ”obyt ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 16. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicz-

nej oraz zasad obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

1Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz wprowadzenia 

rozwiązaL zamiennych projektowanej infrastruktury technicznej pod warunkiem, we w”rowadzone zmiany 

nie s”owodują ”ogorszenia dziaJania istniejącej i ”rojektowanej sieci oraz za”ewnią wJa`ciwą, zgodną 

z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi obsJugę terenów i funkcji ustalonych w planie. 

2Ł Infrastrukturę techniczną do”uszcza się lokalizować w pasach drogowych po uzyskaniu stosow-

nych zezwoleL wJa`ciwych zarządców dróg wydanych w drodze administracyjnej i zgodnie z przepisami 

odrębnymiŁ Wszędzie tam gdzie jest to niemowliwe do”uszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicz-

nej w obrębie wydzielonych dziaJek na zasadzie sJuwebno`ciŁ 

3. W ”rzy”adku nie mowliwo`ci ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej zgodnie z ust. 2 nalewy je 
”rowadzić ”rzez tereny o innym ”rzeznaczeniu, jednak najbliwej terenów ”ublicznych na zasadzie sJuwebno`ciŁ 

4. W liniach rozgraniczających dróg nalewy rezerwować ”asy ”od urządzenia infrastruktury technicz-

nej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

5. Obiekty, budowle i sieci infrastruktury technicznej (stacje trafo, przepompownie, stacje redukcyjne 

itp.) mowna realizować na kawdym terenie funkcjonalnym do tego przeznaczonym oraz na innych terenach 

o ile nie koliduje to z ustaleniami ”lanu, nie jest to zakazane na okre`lonym obszarze i jest zgodne z przepisami 

odrębnymi. 

6. Ustalenia zasad zaopatrzenia w wodę: 

1) Woda do istniejącej sieci wodociągowej na terenie miejscowo`ci Budzistowa ”rzesyJana jest ”rzewo-

dem magistralnym DN150 mm z przewodu DN800 mm dostarczającego wodę ze stacji wodociągowej 
w Bogucinie do KoJobrzeguŁ Istniejący ukJad ”rzewodów magistralnych na terenie miejscowo`ci Bu-

dzistowo za”ewnia dostawę wody dla zabudowy istniejącej i czę`ciowo dla ”rojektowanej - Stare 

Miasto. Konieczna jest natomiast budowa sieci wodociągowej dla nowych terenów inwestycyjnych 

objętych o”racowaniem, przy czym uródJem dostawy wody będzie magistrala DN 800 poprzez projek-

towane przewody magistralne sieci wodociągowej dla terenów objętych o”racowaniem; 

2) zaopatrzenie w wodę z istniejących, modernizowanych i ”rojektowanych ”rzewodów o `rednicach 
ŚNłOŚ 150 ÷ ŚN 250 mm; 

3) zakaz wykonywania studni z wyjątkiem: wymogów obrony cywilnej, ze względów technologicznych 
jako dodatkowe awaryjne uródJo zao”atrzenia oraz do celów gos”odarczychŁ Śo czasu realizacji sieci 
wodociągowej na ”oszczególnych terenach oraz do celów gos”odarczych do”uszcza się realizację 
ujęć lokalnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci wodociągowej w pasach drogowych po uzyskaniu stosownych ze-

zwoleL wJa`ciwych zarządców dróg wydanych w drodze administracyjnej zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 

5) w stosunku do magistrali wodociągowej nalewy zachować ”as wyJączony z zabudowy zgodnie z przepi-

sami odrębnymi okre`lającymi taką strefę w zalewno`ci od rodzaju zagos”odarowaniaŁ 

7. Ustalenia zasad od”rowadzenie `cieków bytowo-gospodarczych: 

1) _cieki bytowo-gospodarcze z miejscowo`ci Budzistowo są i będą docelowo oczyszczane na mecha-

niczno-biologicznej oczyszczalni `cieków dla miasta KoJobrzeg zlokalizowanej w mŁ Korzy`cienkoŁ 
_cieki z terenu miejscowo`ci są ”rzetJaczane ”o”rzez ”om”ownie rejonowe do istniejącego kolektora 
`ciekowego ŚNłOŚ 315 w KoJobrzegu którym do”Jywają do istniejącej ”ompowni w KoJobrzegu, 
skąd ”rzetJaczane są na oczyszczalnięŁ Istniejący ukJad kolektorów `ciekowych z pompowniami `cie-

ków umowliwia ”rzyjęcie wszystkich `cieków z zabudowy istniejącej i czę`ciowo ”rojektowanej - Sta-

re Miasto.  

Śla nowych terenów inwestycyjnych objętych o”racowaniem konieczna jest budowa kanalizacji `cie-

kowej wraz z pompowniami i przewodami tJocznymi, które ”rzetJoczą `cieki do istniejącego kolektora 
DN/OD 315 mm w KoJobrzegu; 

2) w obrębie miejscowo`ci obowiązuje rozdzielczy system od”rowadzania `cieków bytowo-gospodarczych 

i deszczowych; 
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3) istniejący ukJad kolektorów `ciekowych w ukJadzie ”ompowni rejonowych umowliwia ”rzyjęcie 
wszystkich `cieków z zabudowy istniejącej i ”rojektowanej bądu kanaJami grawitacyjnymi lub ukJa-

dem kanalizacji ci`nieniowejŁ Śla nowych terenów inwestycyjnych objętych o”racowaniem konieczna 

jest budowa kanalizacji `ciekowej lub rozbudowa istniejącej; 
4) ustala się realizację ”rojektowanych ”rzewodów tJocznych o `rednicy 63 ÷ 200 mm i grawitacyjnych 

o `rednicy ŚNłOŚ 200 ÷ 315 mm; 

5) ”rzewody kanalizacji sanitarnej nalewy ”rowadzić w pasach drogowych poza jezdniami, a w przypad-

kach nie s”eJniających ”rze”isów technicznych i ekonomicznych pod jezdniami lub przez wydzielone 

dziaJki na zasadzie sJuwebno`ci; 
6) budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepom”owni `cieków na terenach ”rzeznaczonych na ten 

cel w planie lub na innych terenach przeznaczonych pod zainwestowanie o ile s”eJniają wymogi prze-

”isów odrębnych; 
7) czasowo do”uszcza się lokalizację szczelnych zbiorników na `cieki lub ”rzydomowych oczyszczalni 

w obszarach w których nie wystę”uje zbiorcza sieć kanalizacyjna. 

8Ł Ustalenia zasad od”rowadzenie wód o”adowych i gruntowych: 

1) kanalizacja deszczowa na terenie miejscowo`ci wystę”uje fragmentarycznie, jako ”ojedyncze kanaJy 
od”rowadzające wody o”adowe z ulic i ”osesji bez”o`rednio do istniejących cieków wodnych lub 

rowów melioracyjnychŁ Ślatego tew, istniejąca kanalizacja deszczowa nie mowe być wykorzystana do 
od”rowadzania wód o”adowych z terenu objętego o”racowaniemŁ Śla od”rowadzania wód o”ado-

wych ”o wybudowaniu kanaJów deszczowych nalewy wykorzystać równiew istniejące cieki i rowy me-

lioracyjne 

2) sieć kanalizacji deszczowej o”arta jest na systemie retencji gruntowej i odprowadzeniu nadmiaru wód 
do sieci kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych ”o”rzez wstę”ne ”odczyszczenie; 

3) ilo`ć wód deszczowych od”rowadzana do gruntu nie mowe ”rzekraczać jego chJonno`ci; w przypadku 

wystą”ienia nadmiaru wód nalewy je od”rowadzić do kanalizacji deszczowej; 
4) ”rojektuje się dwa systemy od”rowadzenia wód deszczowych - na terenach zabudowanych eksten-

sywnie i nie ”owodujących zanieczyszczenie wód na wJasny grunt zgodnie z przepisami odrębnymi, 

dla dróg i terenów ”owodujących zanieczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrębnymi powierzch-

niowe i do kanalizacji deszczowej; 

5) kanaJy deszczowe w drogach przed wylotem do rowów melioracyjnych ”owinny ”osiadać urządzenia 
”odczyszczające jeweli wymagają tego ”rze”isy odrębne; 

6) w celu od”rowadzenia zwiększonej ilo`ci wód o”adowych z terenów zurbanizowanych do Parsęty 
oraz w kierunku ”óJnocnym ”rzez sieć melioracyjną nalewy dokonać rozbudowę systemu od”Jywu 
wód; 

7) ustala się realizację ”rzewodów rozdzielczych o `rednicy ŚNłIŚ 250 ÷ 1000 mm. 

9. Ustalenia zasad zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) zasilanie ustala się z istniejącej, modernizowanej i ”rojektowanej sieci `redniego i niskiego na”ięcia 
zlokalizowanych w ”asach drogowych ”o uzyskaniu stosownych zezwoleL wJa`ciwych zarządców 
dróg wydanych w drodze administracyjnej, w pasach technicznych i w pasach terenowych przez któ-
re przebiega linia elektryczna, a w ”rzy”adkach nie s”eJniających ”rze”isów technicznych 

i ekonomicznych ”rzez wydzielone dziaJki na zasadzie sJuwebno`ci; 
2) zasilanie dziaJek budowlanych ”o”rzez stacje transformatorowe na sJu”ach lub na dziaJkach wyzna-

czonych w ”lanieŁ Śo”uszcza się stosowanie stacji kontenerowychŁ Śo”uszcza się lokalizację stacji 
transformatorowych w obrębie innych ”rzeznaczeL terenów, aniweli ”od stacje transformatorowe wy-

znaczone w planie o ile s”eJnione są ”rze”isy odrębne. W przypadku rezygnacji z terenu wyznaczone-

go w planie pod stacje transformatorowe, teren ten mowe ”eJnić ”rzeznaczenie jak w sąsiedztwie 

3) sieć elektroenergetyczną nalewy realizować jako kablową, ”odziemną w obrębie terenów zabudowa-

nych lub ”rzeznaczonych ”od zabudowęŁ Śocelowo ”rzebudowa wszystkich linii na”owietrznych ni-

skiego i `redniego na”ięcia ”rzebiegających w obszarach zabudowanych, niezgodnie z przepisami od-

rębnymi; 

4) w stosunku do linii elektroenergetycznych wysokiego na”ięcia nalewy zachować ”as wyJączony 

z zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi okre`lającymi taką strefę w zalewno`ci od rodzaju zago-

spodarowania i nie mniej, aniweli 20,0 m od skrajnego przewodu w stosunku do zabudowy mieszka-

niowej, dla ”ozostaJych funkcji zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi; 

5) do”uszcza się budowę sieci elektroenergetycznej w pasach drogowych po uzyskaniu stosownych 

zezwoleL wJa`ciwych zarządców dróg wydanych w drodze administracyjnej zgodnie z przepisami od-

rębnymi oraz ”o s”eJnieniu wymogów normatywnych; 
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6) w ”rzy”adku wystą”ienia kolizji ”rojektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenerge-

tycznymi nalewy je ”rzebudować w zakresie kolidującym z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 

zgodnie z warunkami okre`lonymi ”rzez wJa`ciwego o”eratora sieciŁ 

10. Ustalenia zasad zaopatrzenie w gaz: 

1) zasilanie ustala się z istniejącej i ”rojektowanej sieci `redniego i niskiego ci`nienia zlokalizowanych 

w ”asach drogowych oraz na wydzielonych dziaJkach na zasadzie sJuwebno`ci; 
2) zasilanie w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowej I° w Budzistowie siecią `redniego i niskiego ci`nienia 

o `rednicy 63 ÷ 300 mm w oparciu o istniejącą stację redukcyjną gazu; do”uszcza się lokalizację 
stacji redukcyjno-pomiarowych w obrębie innych funkcji o ile s”eJnione są ”rze”isy odrębne; 

3) do”uszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz ”Jynny do celów grzewczych i technologicznych 

w obrębie terenów wskazanych ”od zabudowę z wyJączeniem dziaJek w obrębie których taka lokali-
zacja wykluczona jest na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ Lokalizacja mowe mieć miejsce w gJębi 
dziaJki; 

4) w stosunku do gazociągu wysokiego ci`nienia nalewy zachować ”as wyJączony z zabudowy min. 

25 m od osi w kawdą stronę i zgodnie z przepisami odrębnymi okre`lającymi taką strefę w zalewno`ci 
od rodzaju zagospodarowania; 

5) do”uszcza się budowę sieci gazowej w pasach drogowych po uzyskaniu stosownych zezwoleL wJa-

`ciwych zarządców dróg wydanych w drodze administracyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi oraz 

”o s”eJnieniu wymogów normatywnych. 

11. Ustalenia zasad zaopatrzenie w cie”Jo: 

1) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i zbiorowych uródeJ cie”Ja; 
2) do o”alania nalewy stosować ”aliwa ekologiczne (elektryczno`ć, gaz, olej o”aJowy, drewno i materiaJy 

drewnopochodne) i inne ”aliwa nie ”owodujące ”rzekraczania do”uszczalnych emisji zanieczyszczeL 
do powietrza; 

3) zakazuje się s”alania materiaJów i stosowania ”ieców ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych 
norm wprowadzania do atmosfery zanieczyszczeLŁ 

12Ł Ustalenia zasad dostę”no`ci telekomunikacyjnej: 

1) utrzymanie istniejącej i budowa nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2) tereny ”rzeznaczone ”od zainwestowanie ”rzyJączyć do istniejącej i projektowanej infrastruktury tele-

komunikacyjnej; 

3) lokalizację masztów i wiew infrastruktury telekomunikacyjnej do”uszcza się zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi oraz na innych terenach objętych ”lanem za wyjątkiem terenów chronionych od takiej 
zabudowy przepisami odrębnymi; 

4) lokalizacja sieci infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych na ten cel w planie, na 

innych terenach przeznaczonych pod zainwestowanie i uwytkowanie o ile s”eJniają wymogi ”rze”isów 
odrębnych, w ”asach drogowych ”o uzyskaniu stosownych zezwoleL wJa`ciwych zarządców dróg 
wydanych w drodze administracyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ”o s”eJnieniu wymogów 
normatywnych. 

13. Ustalenia zasad gromadzenie i unieszkodliwianie od”adów: 

1) gromadzenie i segregacja od”adów na ”oszczególnych ”osesjach, wywóz do kompostowni w Korzy-

`cienku lub inne zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami skJadowisko od”adów; 
2) na dziaJkach budowlanych zlokalizować miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia od”adów 

staJych z uwzględnieniem segregacji; 

3) do”uszcza się stosowanie zbiorczych ”ojemników umowliwiających selektywną zbiórkę od”adów 

w miejscach s”eJniających warunki wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
4) do”uszcza się lokalizację zbiorczych ”ojemników w pasach drogowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi. 

14. Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i melioracji: 

1) czę`ć obszaru o”racowania ”oJowona w dolinie Parsęty, zaznaczona na rysunku ”lanu zaliczona jest 
do obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodziŁ Obszar ten wyznaczony zostaJ na ”odstawie 
wstę”nych wyników ｭStudium bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią na obszarze RZGW w Szczecinieｬ. 
Po zatwierdzeniu ｭStudiumｱｬ będą to obszary bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią w których zgod-

nie z przepisami odrębnymi zabrania się wykonywania robót oraz czynno`ci które byJyby niezgodne 

z przepisami odrębnymi; 
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2) w obrębie Budzistowa duwe obszary gruntów są zmeliorowane za pomocą rowów oraz sieci rurocią-
gów drenarskich i innych urządzeL technicznychŁ Są one urządzeniami melioracji wodnych szczegó-
Jowych sJuwących rolniczemu uwytkowaniu terenówŁ śwentualna zmiana rolniczego uwytkowania tere-

nu na inne (tylko w przypadkach dopuszczonych prawem), mowe s”owodować zniszczenie tego sy-

temu. Dlatego w ”rzy”adku nowego zagos”odarowania terenów (innego, aniweli rolnicze) konieczne 
jest ”ostę”owanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) nalewy zachować rowy melioracyjne ｭotwarteｬ wszędzie tam gdzie nie wynika bezwzględna koniecz-

no`ć ich likwidacji ze względów technicznych w celu le”szego, aniweli kanalizacja deszczowa od”ro-

wadzenia wód o”adowych i gruntowych oraz ze względów ”rzyrodniczych i krajobrazowychŁ Nalewy 
równiew zachować ”rzebieg gJównych ”rzewodów sieci melioracyjnych (rowy, kanaJy, rurociągi) o ile 

”eJnić one będą dotychczasową funkcję (melioracja wodna uwytków rolnych). W przypadku koniecz-

no`ci ”odJączenia sieci kanalizacji deszczowej do ”rzewodów melioracji wodnej nalewy dokonać jej 
”rzebudowęŁ Nie do”uszcza się zabudowę terenów w caJej zlewni bez wcze`niejszego za”ewnienia 
wJa`ciwego odwodnienia terenów rolniczych i zurbanizowanych (cieki, rowy, kanaJy); 

4) na terenach niektórych jednostek funkcjonalnych wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniuŁ Przed roz”oczęciem prac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli 

z sieciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem me-

lioracyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmianŁ Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć 
melioracyjna (podziemne kanaJy) nie są ”rzystosowane do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) w obrębie ”lanu znajdują się `ródlądowe wody ”Jynące w tym przede wszystkim rzeka Parsęta 

w związku z tym w zakresie zagospodarowania przestrzennego w rejonie tych wód obowiązują ogra-

niczenia ”rzewidziane odrębnymi przepisami. Ograniczenia w zagos”odarowaniu terenów wystę”ują 
równiew na nieruchomo`ciach ”rzylegJych do wódŁ Zabrania się grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych 
do ”owierzchniowych wód ”ublicznych w odlegJo`ci mniejszej niw 1,5 m od linii brzegu, a takwe zaka-

zywania lub uniemowliwiania ”rzechodzenia ”rzez ten obszarŁ WJa`ciciel nieruchomo`ci ”rzylegJej do 
”owierzchni wód ”ublicznych jest obowiązany umowliwić dostę” do wody na ”otrzeby wykonywania 
robót związanych z utrzymaniem wódŁ 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś ŚLA TśRśNÓW FUNKCJONALNYCH 

§ 17. Ustalenia szczegóJowe dla terenów funkcjonalnych ”oJowonych w granicach jednostki strukturalno-

przestrzennej ｭAｬ. 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A1 U, UC, P o pow. 4,2565 ha 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usJugowej; tereny rozmieszczenia wielko”owierzch-

niowych obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2; tereny skJadów, hur-

towni i magazynów; 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - niezbędna infrastruktura techniczna, komunikacyjna i obsJugująca 

komunikację, zieleL urządzona, rekreacja; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) rozmieszczenie ”oszczególnych ”rzeznaczeL terenów (funkcji) w ramach jednorodnych jednostek 

strukturalno-funkcjonalnych; 

b) od strony drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej wyeks”onować architekturę i elewacje budyn-

ków oraz w”rowadzić zieleL i parkingi; 

c) ”as terenu od strony drogi wojewódzkiej tak zagos”odarować, aweby zagos”odarowanie nie ”o-

wodowaJo kolizji z istniejącą i ”rojektowaną siecią infrastruktury technicznej; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 

z drogą ”owiatową - 01KDL; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 60%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 10%; 

d) wysoko`ć zabudowy, geometria dachu: 

- zabudowa administracyjna i usJugowa nie związana z handlem do 10,0 m dla dachów ”Jaskich 

i 15,0 m dla dachów stromych; 
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- zabudowa ”ozostaJa do 15,0 m dla dachów ”Jaskich i 20,0 m dla dachów stromych; 

- dachy ”Jaskie do 15° lub strome od 30° do 50°; 
- dla dachów stromych pokrycie w kolorze brązowym, wi`niowym lub ceglastym; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - nie wystę”ują; 
5) zasady zagos”odarowania terenu ”odlegającego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - czę`ć 

terenu znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬŁ Obowiązują warunki ochro-

ny zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
6) ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego - w obrębie jednostki wystę”uje 

strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgod-

nie z § 10 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - wielko`ci dziaJek ”od ”rzeznaczenie ”odstawowe 

min. 0,50 ha, szeroko`ć frontu dziaJki ”od ”rzeznaczenie ”odstawowe min 40,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga komunikacyjna ”oszczególnych dziaJek z drogi ”owiatowej, wyklucza się obsJugę z drogi 

wojewódzkiej; 
b) wjazd na teren jednostki z drogi powiatowej w odlegJo`ci min. 200,0 m od skrzywowania drogi 

powiatowej z drogą wojewódzką; 
c) ustala się minimalny wskaunik ilo`ci miejsc postojowych dla samochodów osobowych 20 na 

1000 m2 ”owierzchni uwytkowej obiektów handlowych; dla ”ozostaJych funkcji ilo`ć stanowisk 
musi wynikać z ”rzyjętego natęwenia ruchu samochodowego (ilo`ci klientów ”rzyjewdwających 
samochodami); 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: 
a) zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury technicznej z sieci ogólnych zgodnie z warunka-

mi ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanuŁ Zakazuje się stosowania lokalnych rozwiązaL za 
wyjątkiem ogrzewania i zaopatrzenia w wodę a wynikającego z ”rze”isów odrębnych oraz innych 
urządzeL rezerwowych; 

b) w ”asie ”rzylegającym do drogi wojewódzkiej i ”owiatowej nalewy zlokalizować gJówne sieci 
”rzesyJowe infrastruktury technicznej; 

c) w obrębie terenów ”arkingowych i zieleni do”uszcza się lokalizację urządzeL infrastruktury tech-

nicznej - przepompowni, trafostacji, stacji redukcyjnej itp.; 

d) w ”lanowaniu zagos”odarowania terenów oraz infrastruktury technicznej konieczne jest 
uwzględnienie faktu, iw teren jest zmeliorowany zarówno w obrębie ”lanowanego zainwestowa-

nia jak i poza tym obszarem w obrębie terenów rolniczych i ”rzylega do kanaJu zbiorczego. 

W ”rojekcie kanalizacji deszczowej nalewy uwzględnić konieczno`ć od”rowadzenia wód meliora-

cyjnych; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%Ł 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A2 UA o pow. 0,9002 ha 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usJug administracji; 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - usJugi s”oJeczne, za”lecze obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowego, 

niezbędna infrastruktura techniczna, komunikacyjna, zieleL urządzona, rekreacja; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) od strony drogi wyeks”onować architekturę i elewacje budynków oraz w”rowadzić zieleL i parking; 

b) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić konsekwencje wynikające z sąsiedztwa nieczynnego cmen-

tarza; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem ”lanu; od linii rozgraniczającej z drogą 

gminną i cmentarzem - 5,0 m, od granicy z drogą ”owiatową - 15,0 m; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 60%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 20%; 

d) wysoko`ć zabudowy, geometria dachu: 

- zabudowa przeznaczenia podstawowego do 15,0 m; ”ozostaJe 9,0 m; 

- dachy ”Jaskie do 15° lub strome od 35° do 50°; 
- dla dachów stromych pokrycie w kolorze brązowym, wi`niowym lub ceglastym; 
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4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - nie wystę”ują; 
5) zasady zagospodarowania terenu ”odlegającego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - teren 

znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mi-

neralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
6) ustalenia dotyczące ochrony i ksztaJtowania `rodowiska kulturowego - w zagos”odarowaniu dziaJki 

uwzględnić sąsiedztwo nieczynnego cmentarza; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z ”rzylegJej drogi gminnej i powiatowej; 

b) za”rojektować stanowiska ”ostojowe samochodów w obrębie dziaJki lub na terenie bez”o`rednio 
sąsiadującym granicą geodezyjną; ilo`ć stanowisk musi wynikać z ”rzyjętej funkcji i ilo`ci intere-

santów; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury tech-

nicznej z sieci ogólnych zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanuŁ Zakazuje się 
stosowania lokalnych rozwiązaL za wyjątkiem ogrzewania i zaopatrzenia w wodę wynikającego 

z ”rze”isów odrębnych; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A3 MN o pow. 0,1428 ha 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gospodar-

czym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
b) zachować min. 5,0 m odlegJo`ć zabudowy garawowo-gospodarczej od granic nieczynnego cmen-

tarza; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne - 5,0 m od ”rojektowanej linii rozgraniczającej z drogą gminną 

i od granic cmentarza; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 25%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- 60%; 

d) maksymalna wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji w obrębie dzŁ nr 499 i 2 kond. w obrębie 
dz. nr 500 przy czym w obu wypadkach odpowiednio trzecia i druga kondygnacja w stromym 

dachu, wysoko`ć kalenicy gJównej - odpowiednio do 12,0 m i do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci min. 

50% dJugo`ci `ciany frontowej, na dzŁ nr 500 równolegJa do frontu budynku i drogi, na dz. 499 

do”uszcza się kalenicę ”rosto”adJą do drogi; 
e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 35º do 50º; 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie 

z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ｦ w zagospoda-

rowaniu dziaJki uwzględnić sąsiedztwo cmentarza; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - regulacja granic dziaJek ”olegająca na ”oszerze-

niu ”asa drogowego do szeroko`ci 10,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 
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4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A4 ZC o pow. 1,3714 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren nieczynnego cmentarza; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) restauracja cmentarza; 

b) wykonać la”idarium; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu - linie zabudowy - 

10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną i wedJug ”rze”isów odrębnych; 
4) zasady ochrony `rodowiska - zachować warto`ciowy ”rzyrodniczo drzewostan; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - teren znajduje 

się w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowegoŁ Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 usta-

leL ”lanu 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się regulację granic dziaJki ”olegającą 

na ”oszerzeniu ”asa drogowego do szeroko`ci 10,0 m bez naruszania chronionej czę`ci cmentarza; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

b) miejsca ”ostojowe samochodów dla zwiedzających w granicach terenu funkcjonalnego A5 ZP, US; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A5 ZP, US o pow. 3,3512 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej, teren usJug s”ortu i rekreacji; 

2) zasady zagospodarowania terenu - zieleL ”arkowa, urządzenia s”ortu i rekreacji z zabudową za”lecza 
obsJugi i sanitariatów oraz maJej architektury; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

- 7,5 m od ”rzylegJej drogi; 
- 10,0 m od cmentarza - A 4 ZC i zieleni parkowej A6 ZP; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 15%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- 70%; 

d) wysoko`ć zabudowy - zabudowa ”arterowa, wysoko`ć kalenicy do 5,0 m dla zabudowy zaplecza 

obsJugi, dla zabudowy hali s”ortowej do 15,0 m; 

e) geometria dachu - dachy ”Jaskie lub strome - dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 15º 
do 30º; 

f) ogrodzenie dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - wystę”uje stre-

fa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie 

z § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - wydzielenie zgodnie z rysunkiem planu; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

b) w ”obliwu drogi gminnej i cmentarza A4 ZC zlokalizować ”arking, w tym równiew dla obsJugi 
zwiedzających cmentarz i park A6 ZP; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi 

w § 16 ustaleL ”lanu; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 114 ｦ 15040 ｦ Poz. 2104 

 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A6 ZP o pow. 1,1890 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej - park; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zieleL ”arkowa wraz maJą architekturą; 
b) odtworzyć ukJad dawnej zieleni i uksztaJtowania terenu; 
c) nowe zadrzewienia muszą nawiązywać gatunkowo i ukJadem przestrzennym do istniejącego za-

drzewienia; 

d) obowiązuje zachowanie cennego drzewostanu; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 5%; 

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 80%; 

c) wysoko`ć zabudowy - maJej architektury do 3,0 m; 

d) geometria dachu - dachy dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20º do 40º; 
e) ogrodzenie dziaJki nalewy wykonać w formie wywo”Jotu i zadrzewieL; 

4) zasady ochrony `rodowiska - obowiązuje zachowanie ukJadu dawnej zieleni i uksztaJtowania terenu - 
odtworzenie stawu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące granice z zakazem 

wtórnych ”odziaJów; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi 

w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A7 MN o pow. 2,7061 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub 
”oJączony z budynkiem gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-

garawową; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

- 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną i drogą wewnętrzną; 
- 15,0 m od linii rozgraniczającej z terenem zieleni urządzonej A6 ZP; 
- tylna linia zabudowy ”owinna zostać wyznaczona w odlegJo`ci minimum 20,0 m od ze-

wnętrznej linii elektrycznej WN; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 25%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

60%; 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 

e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 50º; kaleni-

ca o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do `ciany frontowej; 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
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6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minŁ ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1000 m²; 
b) minŁ szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd do osiedla z ”rzylegJej drogi gminnej poprzez 2 wjazdy zbiorcze; 

b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi 

w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%Ł 

§ 18. Ustalenia szczegóJowe dla terenów funkcjonalnych ”oJowonych w granicach jednostki struktu-

ralno-przestrzennej ｭBｬ. 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B1 MN, U o pow. 0,3934 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

b) uzu”eJniające: usJugi nieuciąwliwe, magazyny; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę (do”uszcza się rozbiórkę budynków w zJym stanie technicznym i budynku 

znajdującego się w pasie drogowym); 

b) dla terenów niezabudowanych lub w przypadku budowy realizacja zgodnie z warunkami zawar-

tymi ”oniwej; 
c) nowa zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca (i zabudowa rozbudowywana) z budynkiem usJu-

gowym dobudowanym lub wolnostojącym, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z bu-

dynkiem gospodarczym lub usJugowym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę usJugo-

wą i gospodarczo-garawową; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 
z drogą ”owiatową i 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 40%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
30%; 

d) maksymalna wysoko`ć zabudowy - mieszkaniowej do 3 kondygnacji (przy czym trzecia kondy-

gnacja w stromym dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 12,0 m; kalenica o dJugo`ci min. 

50% dJugo`ci `ciany frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek ”arterowy, wysoko`ć kaleni-

cy do 6,0 m dach dwuspadowy; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej i usJugowej - dach stromy, dwu lub wielospado-

wy o kącie nachylenia od 30º do 50º; 
f) warunki zabudowy garawowej i gospodarczej (w tym magazynów) oraz ogrodzenia dziaJki nalewy 

wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenia dziaJek 

z mowliwo`cią regulacji granic (w tym ”rzeznaczenie czę`ci dziaJki w trójkącie Jączącym drogę ”owia-

tową z drogą gminną ”od komunikację) zgodnie z rysunkiem ”lanu, bez wydzielania nowych dziaJek 
budowlanych z mowliwo`cią realizacji odrębnej zabudowy; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
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9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B2 U o pow. 0,0379 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej, nieuciąwliwej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - budowa, przebudowa lub rozbudowa w granicach istniejącej ”o-

wierzchni zabudowy z dopuszczeniem zwiększenia ”owierzchni o 10%; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

gminną; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu zgodnie z pkt 2; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki 10%; 

d) maksymalna wysoko`ć zabudowy - budynek ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 6,0 m; 

e) geometria dachu - dach dwuspadowy o kącie nachylenia od 30º do 50º; 
f) ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenie dziaJki; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B3 RM o pow. 1,3515 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa gospodarstwa rolnego z zapleczem obsJugi; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę (do”uszcza się rozbiórkę budynków w zJym stanie technicznym 

i budynku znajdującego się w pasie drogowym); 

c) dla terenów niezabudowanych lub w przypadku budowy realizacja zgodnie z warunkami zawar-

tymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 
z drogą ”owiatową; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 20%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

40%; 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja 

w stromym dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m; kalenica o dJugo`ci min. 50% dJugo-

`ci `ciany frontowej; wysoko`ć zabudowy gospodarczej do 7,0 m; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie na-

chylenia od 35º do 50º; dla zabudowy gos”odarczej ksztaJt dachu dowolny; 
f) warunki zabudowy garawowej i gospodarczej zgodnie z wymogami technicznymi, ogrodzenia 

dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
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6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - dopuszcza się zachowanie istniejących dziaJek; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący z ”rzylegJej drogi ”owiatowej; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B4 MN o pow. 03904 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub 
”oJączony z budynkiem gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-

garawową; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - nieprzekraczalna 5,0 m od linii rozgraniczającej 
z drogą gminną; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 25%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziaJki lub terenu 
60%; 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 

e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 35º do 50º; kaleni-

ca o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do drogi; 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minŁ ”owierzchnia wydzielanych nowych dziaJek - 1000 m²; 
b) minŁ szeroko`ć granicy frontowej nowych dziaJek - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%Ł 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B5 MN o pow. 1,5195 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gospodar-

czym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę, dla terenów niezabudowanych lub w przypadku budowy realizacja 

zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - obowiązująca - w ”rzy”adku `ciany frontowej bu-

dynku - 6,0 i 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną i 10,0 m od linii rozgraniczającej 
z drogą ”owiatową; 
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b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 25%; dla ist-

niejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

60%; dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbu-

dowy; 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 

e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 50º; kaleni-

ca o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej; 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minŁ ”owierzchnia wydzielanych nowych dziaJek - 1000 m²; 
b) minŁ szeroko`ć granicy frontowej nowych dziaJek - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

6. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: B6a MN o pow. 2,3751 ha, 

B6b MN o pow. 1,8724 ha, B6c MN o pow. 1,2875 ha, B6d MN o pow. 2,2723 ha, B6e MN 

o pow.0,4531 ha, B6f MN o pow. 0,6698 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca i bliuniacza, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem 

gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę, dla terenów niezabudowanych lub w przypadku budowy realizacja 

zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalna - w ”rzy”adku `ciany frontowej bu-

dynku - 6,0 m i 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną i 10,0 m od linii rozgraniczającej 
z drogą ”owiatową zgodnie; 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną w ”rzy”adku `ciany 
bocznej budynku; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - dla nowej 

zabudowy 25%; dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
60%; dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbu-

dowy; 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 

e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 50º; kaleni-

ca o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej równolegJej do drogi z której jest wjazd na 
dziaJkę; 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
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5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć terenu 
znajduje się w strefie ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychŁ Obowiązują ustalenia 
zawarte w § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minŁ ”owierzchnia wydzielanych nowych dziaJek - 1000 m²; 
b) minŁ szeroko`ć granicy frontowej nowych dziaJek - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z dróg do których ”rzylega węwszy bok dziaJki; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B7 U o pow. 0,1294 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usJug s”ortu, rekreacji i handlu; 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - zaplecze gospodarcze i usJugowe związane z przeznaczeniem pod-

stawowym i mieszkaniem wJa`ciciela; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa istniejąca, mowliwo`ć ”rzebudowy i rozbudowy; 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę; w przypadku budowy zgodnie z ”oniwszymi uwarunkowaniami; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i stanem istniejącym; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: do”uszcza 
się zwiększenie o 10% istniejącą pow. zabudowy; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- pomniejszenie o wielko`ć rozbudowy; 

d) wysoko`ć zabudowy - istniejąca; 
e) geometria dachu - istniejąca; 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków nalewy wyko-

nać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenie; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

8. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B 8 U, UT, MN o pow. 3,8071 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren istniejącej zabudowy usJug - turystyki, sportu, gastronomii i han-

dlu - stadnina, zajazd, o`rodek rehabilitacji związany z hi”otera”ią, skle”; 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - zaplecze gospodarcze i usJugowe związane z przeznaczeniem pod-

stawowym, zabudowa jednorodzinna; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) od strony drogi ”owiatowej wyeks”onować architekturę budynków; w tylnej czę`ci dziaJki do-

puszcza się zabudowę ”rzeznaczenia ”odstawowego; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę, a w przypadku budowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
c) do”uszcza się realizację ”rzez wJa`ciciela stadniny budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w ”oJudniowo-wschodniej czę`ci dziaJki w ”obliwu B6f MN i drogi 11 KDW; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linia zabudowy nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 

z drogą ”owiatową i drogą gminną; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 15%; dla za-

budowy jednorodzinnej 20% w obrębie wydzielonej dziaJki; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

30%; dla zabudowy jednorodzinnej 60%; 

d) wysoko`ć zabudowy - związanej ze stadniną do 12,0 m, usJugowej do 8,0 m; budynek mieszkal-

ny - do 9,0 m, 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej 
- do 9,0 m; 

e) geometria dachu: zabudowy związanej ze stadniną - dach dwuspadowy o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych od 15º do 35º, usJugowej i mieszkaniowej - dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 35º do 55º; 
f) ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy 

wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć terenu 

znajduje się w strefie ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychŁ Obowiązują ustalenia 
zawarte w § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - w ”rzy”adku wydzielenia dziaJki zabudowy jed-

norodzinnej wJa`ciciela pow. min. 1000 m2; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg; 
b) nalewy za”ewnić niezalewny dostę” do drogi ”ublicznej dla budynku jednorodzinnego, o których 

mowa w pkt 2 lit. c; 

c) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu 

i zapotrzebowaniem wynikającym z ”rowadzonej dziaJalno`ci usJugowej; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

9. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B9 U, P o pow. 1,1399 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usJug handlu, magazyny i skJady; 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - za”lecze gos”odarcze związane z przeznaczeniem podstawowym; 

2) zasady zagospodarowania terenu - zachowuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniem rozbu-

dowy zgodnie z ”oniwszymi uwarunkowaniami; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linia zabudowy nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 

z drogą ”owiatową i drogą gminną; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki lub terenu: 35%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

30%; 
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d) wysoko`ć zabudowy usJugowej - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy gJównej do 12,0 m; 

e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20º do 40º; 
f) ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy 

wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć terenu 

znajduje się w strefie ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychŁ Obowiązują ustalenia 
zawarte w § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się wydzielenie dziaJek o powierzchni 

min. 0,35 ha i szeroko`ci min. 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B10 RU, P o pow. 1,5835 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren obsJugi ”rodukcji w gospodarstwie rolnym; 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - za”lecze gos”odarcze związane z przeznaczeniem podstawowym; 

zabudowa magazynów i skJadów; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniem rozbudowy i nowej zabudowy zgodnie 

z ”oniwszymi uwarunkowaniami; 

b) docelowo, ”o zuwyciu technicznym wskazana likwidacja silosów z dopuszczeniem nowej lokaliza-

cji w czę`ci tylnej dziaJki; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu - 6,0 m od linii rozgraniczającej 
z drogą gminną; od linii rozgraniczających z drogą ”owiatową - linia zabudowy zmienna - zgodnie 

z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 45%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

20%; 

d) wysoko`ć zabudowy usJugowej - zgodnie z wymogami technologicznymi; dla zabudowy gospo-

darczej wysoko`ć do 12,0 m, dla silosów zgodnie z wymogami technicznymi ale nie więcej jak 
25,0 m; 

e) geometria dachu: dachy ”Jaskie lub strome o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 20º do 40º; 
f) ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy 

wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z planem; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów zgodnie z potrzebami techno-

logicznymi; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
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10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

11. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B11 MW o pow. 0,4008 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wielorodzinna istniejąca z zapleczem (zabudowa gospodarcza i garawowa); 
b) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu; dopuszcza zmianę zagos”odaro-

wania zgodnie z uwarunkowaniami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne - istniejące, dla nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: do”uszcza 
się zwiększenie o 10% istniejącą pow. zabudowy wielorodzinnej; nową zabudowę gos”odarczą 

i garawową mowna zrealizować na pow. 100 m2 dla kawdej dziaJki; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dopusz-

cza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy; 
d) wysoko`ć zabudowy - do”uszcza się zmianę dachu z ”Jaskiego na stromy o wysoko`ci kalenicy 

4,5 m ”owywej istniejącej wysoko`ci dachu; 

e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 30º do 50º; 
f) zabudowa garawowa i gospodarcza - parterowa z dachami ”Jaskimi lub stromymi; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci zachowuje się istniejące wydzielenie dziaJki; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i ewentualnie nowe zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

12. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B12 Zd o pow. 0,2832 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren ogrodów; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się obszar istniejących ogrodów rodzinnych; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z przepisami odrębnymi, do”uszcza się budowę altan zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu - 5,0 m od linii rozgraniczającej ”rzy-

legJej drogi 13 KŚW, od 02 KŚL 3,0 m; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - zgodnie z przepisami 

odrębnymi - 35 m2; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 70%; 

d) wysoko`ć zabudowy - zgodnie z przepisami odrębnymi - 4,0 m dla ”Jaskich dachów i 5,0 m dla 

stromych dachów; 
e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20º do 40º; do-

”uszcza się dachy ”Jaskie; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie ze stanem istniejącym i przepisami od-

rębnymi; 
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8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi 13 KŚW; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

§ 19. Ustalenia szczegóJowe dla terenów funkcjonalnych ”oJowonych w granicach jednostki strukturalno-

przestrzennej ｭCｬ. 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C1 Zd o pow. 2,6424 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren ogrodów; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się teren istniejących ogrodów rodzinnych; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z przepisami odrębnymi, a w przypadku budowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna - 5,0 m od granic ogrodu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - zgodnie z przepisami odrębnymi - 35 m2; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 75%; 

d) wysoko`ć zabudowy - zgodnie z przepisami odrębnymi - 4,0 m dla ”Jaskich dachów i 5,0 m dla 

stromych dachów; 
e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 50º; do-

”uszcza się dachy ”Jaskie; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd zgodnie ze stanem istniejącym; 

b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów w sąsiedztwie gJównego wej`cia; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C2 MN o pow. 0,8976 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca i bliuniacza, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem 

gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku budowy zgod-

nie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu - 6,0 m od linii rozgraniczającej 
z drogą gminną; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: dla nowej 
zabudowy wolnostojącej 25% a dla zabudowy bliuniaczej 30%; dla istniejącej zabudowy do”usz-

cza się jej zwiększenie do ”owywszych wielko`ci; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

60% dla zabudowy wolnostojącej; dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie 

o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy; 
d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 
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e) geometria dachu: dla zabudowy wolnostojącej - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
”oJaci dachowych od 30º do 50º; kalenica o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej, rów-

nolegJa do `ciany frontowej; dla zabudowy bliuniaczej dach jak wywej z tym, we dwus”adowy; 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zachowuje się istniejące wydzielenia, nowe ”odziaJy do”uszcza się ”od warunkiem nie pomniej-

szania wydzielonych dziaJek budowlanych; 
b) minŁ szeroko`ć granicy frontowej nowych dziaJek - wolnostojących 25,0 m, bliuniaczych 15,0 m 

(nie dotyczy dziaJek narownych, których szeroko`ć musi wynikać między innymi ze względów 
komunikacyjnych - odlegJo`ć od skrzywowania wjazdu oraz minŁ ”owierzchni dziaJki); 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C3 MN o pow. 1,6335 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gospodar-

czym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku budowy zgod-

nie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu - 5,0 m od linii rozgraniczającej 
z drogą gminną i 10,0 m od drogi powiatowej zgodnie z rysunkiem planu; 5,0 m od granicy 

z terenem C4 MW, U dla zabudowy na dz. nr: 1/166, 1/179 i 1/180; zabudowa budynkami 

mieszkalnymi ”oza ”owywszymi dziaJkami tylko w bez”o`rednim sąsiedztwie drogi gminnej, wy-

kluczona od strony osiedla wielorodzinnego; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki lub terenu - dla rozbu-

dowy istniejącej zabudowy i nowej zabudowy 25%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
60%; do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy; 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 

e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 50º; kaleni-

ca o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do drogi gminnej dla dziaJek do 
niej ”rzylegJych; 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zachowuje się istniejące wydzielenia, do”uszcza się regulację granic dziaJek ”o”rzez ”owiększe-

nie powierzchni kosztem ”rzylegJych dziaJek niezabudowanych; 
b) minŁ szeroko`ć granicy frontowej nowych dziaJek - 25,0 m (nie dotyczy dziaJek wydzielonych); 

c) nalewy scalić dziaJki: 1ł166, 1ł179 i 1/180 w celu wyodrębnienia jednej dziaJki budowlanej; 
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8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

b) dojazd do dziaJek: 1ł166, 1ł179 i 1/180 poprzez teren C4 MW, U; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C4 MW, U o pow. 1,4648 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) uzu”eJniające: usJugi handlu i garawe oraz zieleL osiedlowa; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wielorodzinna istniejąca z zapleczem rekreacji, garawami i kotJownią; 
b) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu; dopuszcza zmianę zagos”odaro-

wania zgodnie z uwarunkowaniami zawartymi ”oniwej; 
c) nalewy zlikwidować tymczasową zabudowę gos”odarczo-garawową; do”uszcza się realizację no-

wej zabudowy garawowej jako uzu”eJnienie istniejącego ciągu garawowego; 
d) do”uszcza się realizację zabudowy usJugowej w obrębie osiedla; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalne - od linii rozgraniczającej z drogą 

gminną 7,5 m i 10,0 m od drogi powiatowej zgodnie z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: do”uszcza 
się zwiększenie o 10% istniejącej pow. zabudowy budynków wielorodzinnej; do”uszcza się 
zwiększenie zabudowy garawowej na dziaJkach wydzielonych na ten cel w ciągu ”ierzei istnieją-
cych garawy; dla zabudowy usJugowej ”owierzchnia zabudowy do 100 m2; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dopusz-

cza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy; 
d) wysoko`ć zabudowy - do”uszcza się zmianę dachu z ”Jaskiego na stromy o wysoko`ci kalenicy 

4,5 m ”owywej istniejącej wysoko`ci dachu; dla zabudowy garawowej - zabudowa parterowa - 

wysoko`ć kalenicy - identyczna jak w murowanych garawach istniejących - ok. 3,0 m; dla zabu-

dowy usJugowej wysoko`ć kalenicy - do 5,0 m; 

e) geometria dachu: dach budynku mieszkalnego dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 30º do 
50º; dla zabudowy garawowej - dach jednos”adowy, ”Jaski o kącie nachylenia do 15º z kierun-

kiem spadku takim jak w murowanych garawach istniejących; dla zabudowy usJugowej - dach 

”Jaski lub stromy - dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 15º do 50º; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJych dróg; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i nowe zgodnie z warunkami ogól-

nymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C5 U o pow. 0,0359 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJug - sklep; 

2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca trwale związana z gruntem; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu - 5,0 m od linii rozgraniczającej 

z drogą; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 60%; 
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c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- 5%; 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 7,50 m; 

e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 50º; kaleni-

ca o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci dJuwszej `ciany budynku; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz wtórnych ”odziaJów; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi; 
b) nalewy za”ewnić min. 2 miejsca postojowe samochodów; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

6. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: C6a MN o pow. 0,8521 ha, 

C6b MN o pow. 0,3298 ha, C6c MN o pow. 1,3598 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca i bliuniacza; garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem 

gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku budowy zgod-

nie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 6,0 m od linii rozgraniczającej 
z drogą gminną i 9,0 m od drogi powiatowej; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 25%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
60%; do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy; 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 

e) geometria dachu: dla zabudowy wolnostojącej - dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie na-

chylenia od 30º do 50º; kalenica o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci dJuwszej osi budynku; 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zachowuje się istniejące wydzielenia, do”uszcza się regulację granic dziaJek ”o”rzez ”owiększe-

nie powierzchni kosztem ”rzylegJych dziaJek niezabudowanych; 
b) minŁ szeroko`ć granicy frontowej nowych dziaJek - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej, wykluczony wjazd z drogi powia-

towej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - podJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 
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7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C7 MN o pow. 1,4159 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca i bliuniacza, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem 

gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku budowy zgod-

nie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 6,0 m i 10,0 m od linii rozgranicza-

jącej z drogą gminną, 9,0 m od linii rozgraniczającej z drogą ”owiatową i 10,0 m od granicy 

z terenem C 8 ZP; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: dla zabudo-

wy wolnostojącej 25%; dla zabudowy bliuniaczej 30%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 60%; 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 

e) geometria dachu: dla zabudowy wolnostojącej - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
od 30º do 50º; kalenica o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci dJuwszej osi budynku; dla zabudowy bliu-
niaczej dach jak wywej z tym, we dwus”adowy; 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, 
do”uszczającej inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 

b) w ”rojektowaniu uwzględnić sąsiedztwo zabytku - ko`cioJa w”isanego do rejestru zabytków - C 

9 UKs ”o”rzez ozdobne wygrodzenie dziaJki oraz zagos”odarowanie tylnej czę`ci dziaJki w formie 

ozdobnej; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze górniczym ｭKoJobrzeg 
IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJych dróg gminnych; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

8. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C8 ZP o pow. 1,1055 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) teren rekreacji biernej - zieleLce, ”lace zabaw dla dzieci, zadrzewienia, maJa architektura; 
b) zachowuje się zasady istniejącego zagos”odarowania terenu - zakaz nowej zabudowy; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu - 
a) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 75%; 

b) wysoko`ć zabudowy - urządzenia maJej architektury do wysoko`ci 2,5 m; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, wyklu-

czająca wszelką dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chro-

nionego. Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowisko w”isane do rejestru zabytków (nr 60 - nr rej. 276) 

i ujęte w ewidencji urzędu ochrony zabytkówŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest 
w § 10 ustaleL ”lanu; 
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b) w zagos”odarowaniu uwzględnić uwarunkowania wynikające z sąsiedztwa jednostki C9 UKs: 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ 

i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się stan istniejący; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJych drogi gminnej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

9. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C9 UKs o pow. 0,2430 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren zabudowy usJug sakralnych - kaplica z cmentarzem; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu; 

b) zakaz jakiejkolwiek rozbudowy i dobudowy oraz nowego zainwestowania obiektami kubaturowymi; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu - zachowuje się stan 
istniejący; 

4) zasady ochrony `rodowiska - proponowane pomniki przyrody zgodnie z wykazem drzew w § 9 ust. 4 

pkt 6; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) ka”lica ”ŁwŁ `wŁ Jana Chrzciciela, dzŁ1ł8, w”is do rejestru zabytków nr rejestru 207/1959 - 

obowiązują ustalenia zawarte § 10 ustaleL ”lanu; 
b) cmentarz ”rzyko`cielny, dzŁ 1ł8, w”is do rejestru zabytków - nr rejestru 207/1959, starodrzew 

li`ciasty (li”y, klony), brak nagrobków; obowiązują ustalenia zawarte § 10 ustaleL ”lanu; 
c) kaplica wraz z cmentarzem objęte są strefą ｭAｬ `cisJej ochrony konserwatorskiej; obowiązują 

ustalenia zawarte § 10 ustaleL ”lanu; 
d) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, wyklu-

czającej wszelką dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu 

chronionego. Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowisko wpisane do rejestru zabytków (nr 60 - nr rej. 

276) i ujęte w ewidencji urzędu ochrony zabytkówŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lo-

ne jest w § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się stan istniejący; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C10 MN o pow. 1,8481 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca i bliuniacza, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem 

gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne: 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną, 4,0 m od linii 

rozgraniczającej z drogą wewnętrzną, tylna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: dla zabudo-

wy wolnostojącej 25%; dla zabudowy bliuniaczej 30%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

60% dla zabudowy wolnostojącej; dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie 

o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy; 
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d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 

e) geometria dachu: dla zabudowy wolnostojącej - dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie na-

chylenia od 30º do 50º; kalenica o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej; dla zabudowy 
bliuniaczej dach jak wywej z tym, we dach dwus”adowy; 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zachowuje się istniejące wydzielenia, nowe ”odziaJy do”uszcza się ”od warunkiem zachowania 

minimalnej pow. 800 m2; 

b) minŁ szeroko`ć granicy frontowej nowych dziaJek - wolnostojących znajdujących się ”rzy ulicy 
25,0 m, bliuniaczych 15,0 m; 

c) do”uszcza się ”owiększenie dziaJek zgodnie z rysunkiem planu pod warunkiem ich uwytkowania 
jako ogródki ”rzydomowe; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

11. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C11 MN, U o pow. 0,2896 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami; 

b) uzu”eJniające: usJugi nieuciąwliwe; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę; 
b) w przypadku budowy realizacja zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
c) budynek usJugowy dobudowany lub wolnostojący, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączo-

ny z budynkiem gospodarczym lub usJugowym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę 
usJugową i gospodarczo-garawową; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 40%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

40%; 

d) maksymalna wysoko`ć zabudowy w przypadku rozbudowy - mieszkaniowej do 2 kondygnacji 

(przy czym druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m; kale-

nica o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej, dla zabudowy usJugowej - budynek parte-

rowy o pow. zabudowy do 100 m2, wysoko`ć kalenicy do 6,0 m, dach dwuspadowy; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej i usJugowej - dach dwu lub wielospadowy 

o kącie nachylenia od 35º do 50º; 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenia dziaJek 

z mowliwo`cią regulacji granic zgodnie z rysunkiem planu; 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 114 ｦ 15056 ｦ Poz. 2104 

 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

12. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C12 MN o pow. 3,9228 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca i bliuniacza, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem 

gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne - od linii rozgraniczającej z drogą gminną 5,0 m i 6,0 m oraz tyl-

na linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: dla zabudowy wolno-

stojącej 25%; dla zabudowy bliuniaczej 30%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki 60%; dla 

istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej pomniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy; 
d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 

e) geometria dachu: dla zabudowy wolnostojącej - dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie na-

chylenia od 30º do 50º; kalenica o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej; dla zabudowy 
bliuniaczej dach jak wywej z tym, we dwus”adowy; 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) w obrębie czę`ci jednostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicz-

nych, do”uszczającej inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 
b) w obrębie czę`ci jednostki znajduje się strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, 

wykluczająca wszelką dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu 

chronionego. Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowisko w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji 

urzędu ochrony zabytkówŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest dodatkowo w § 10 

ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”owiększenie dziaJek ”o”rzez wJączenie ”rzylegJych dziaJek oznaczonych numerami 

1/100-1/116, 1/197-1/207 i 1/84 pod warunkiem ich uwytkowania wyJącznie jako ogródki ”rzy-

domowe; 

b) minŁ szeroko`ć granicy frontowej nowych dziaJek - wolnostojących 22,0 m, bliuniaczych 15,0 m 

(nie dotyczy dziaJek narownych, których szeroko`ć musi wynikać między innymi ze względów 
komunikacyjnych - odlegJo`ć od skrzywowania wjazdu oraz minŁ ”owierzchni dziaJki); 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 
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13. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C13 ZP, KS o pow. 0,2114 ha 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren parkingu w obrębie terenów zieleni urządzonej - parkowych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nawierzchnia parkingu - wykluczyć nawierzchnie asfaltową i betonową, wskazana nawierzchnia 
wwirowa lub z bloczków awurowych wy”eJnionych trawą; 

b) w”rowadzić zieleL wysoką i `redniowysoką; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne - granica miejsc postojowych samochodów min. 5,0 m od granic 

dziaJki; 
b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

15% ”owierzchni dziaJki; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w: s”ecjalnym obszarze ochrony siedlisk natura 2000 

ｭŚorzecze Parsętyｬ (plh320007) i w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ. 
obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ust. 4 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie jed-

nostki znajduje się strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, wykluczająca wszelką 
dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chronionego. Strefa ｭW Iｬ 
obejmuje stanowisko w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji urzędu ochrony zabytkówŁ 
Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest dodatkowo w § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie zgodnie z rysunkiem planu, zakaz 

wtórnych ”odziaJów; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) ”arking na okoJo 40 miejsc ”ostojowych obsJugujących uwytkowników ”arku (C14 ZP), dojazd 

z ”rzylegJej drogi gminnej; 

b) za”ewnić min. 3 miejsca na ”ojazdy dla nie”eJnos”rawnych i stojak na rowery; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - o`wietlić teren, ”odJączenie istniejące i nowe zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

14. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C14 ZP o pow. 2,6988 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej, ”arkowej - niskiej i miejscami w formie grupy drzew 

wysokiej; urządzenia rekreacji; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) teren rekreacji czynnej - zadrzewienia ”arkowe na wywszych terenach ”oJowonych ”oza terenami 

narawonymi na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, zieleLce, obiekty maJej architektury ogrodowej; 
b) do”uszcza się realizację usJug rekreacji - ”owierzchniowych, bez budynków; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy ”rzedsięwzięć okre`lonych w pkt 2 - od brzegu oddalić min. 20,0 m; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 2% zabudowy; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu - 90%; 

d) wysoko`ć zabudowy - dla obiektów maJej architektury do 2,0 m; dachy dwuspadowe; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 

ｭDorzecze Parsętyｬ (PLH320007) i w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ. 
Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie jed-

nostki znajduje się strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, wykluczającej wszelką 
dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chronionego. Strefa ｭW Iｬ 
obejmuje stanowisko w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji urzędu ochrony zabytkówŁ 
Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL ”lanu; 
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6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: 
a) teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczni-

czych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
b) czę`ć terenu - zgodnie z rysunkiem ”lanu znajduje się w obszarze narawonym na niebezpieczeL-

stwo ”owodziŁ Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 16 ust. 14 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - wydzielenie zgodnie z rysunkiem planu, zakaz 

wtórnych ”odziaJów; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; miejsca ”ostojowe dla uwytkowni-

ków usJug za”ewnione na terenie C13 ZP, KS; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - o`wietlić teren, ”odJączenie istniejące i nowe zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

15. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C15 ZP, US o pow. 0,2236 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: w obrębie zieleni urządzonej (”arku) - usJugi s”ortu i rekreacji - turystyki wodnej 

(”rzystaL) będące czę`cią skJadową ”arku (C14 ZP); 

b) uzu”eJniające: za”lecze usJug; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się realizację ”owierzchniowych urządzeL związanych z przeznaczeniem podstawo-

wym bez budowy trwaJych obiektów kubaturowych; 
b) teren rekreacji czynnej - zieleLce, maJa architektura; 
c) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić ”oJowenie terenu w obszarze narawonym na niebezpie-

czeLstwo ”owodzi; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- 75%; 

b) wysoko`ć zabudowy - tylko dla tymczasowych obiektów maJej architektury - do 2,0 m; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w: s”ecjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 

ｭŚorzecze Parsętyｬ (PLH320007) i w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ. 
Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie jed-

nostki znajduje się strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwesto-

wanie pod warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: 

a) teren ”oJowony w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodziŁ Obowiązują uwarunkowa-

nia zawarte w § 16 ust. 14 ustaleL ”lanu; 
b) teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczni-

czych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - wydzielenie zgodnie z rysunkiem planu, zakaz 

wtórnych ”odziaJów; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; miejsca postojowe samochodów 

w obrębie C13 ZP,KS; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - o`wietlić teren, ”odJączenie istniejące i nowe zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

16. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C16 UT, M o pow. 1,2718 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) ”odstawowe: teren usJug turystyki i gastronomii; 

b) uzu”eJniające: mieszkalnictwo, za”lecze obsJugi turystów; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę; 
b) do”uszcza się rozbudowę budynku lub budowę nowego o funkcji uzu”eJniającej; w obu przypad-

kach realizacja zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
c) budynek usJugowy dobudowany lub wolnostojący; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudo-

wę usJugową i gospodarczo-garawową; 
d) w zagospodarowaniu terenu nalewy uwzględnić bez”o`rednie sąsiedztwo z terenem C18 M, UT, 

ZP, w granicach którego znajduje się ”aJac z parkiem ty”owane do w”isu do rejestru zabytków; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nie”rzekraczalne istniejące i zgodnie z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 15%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- 65%; 

d) maksymalna wysoko`ć zabudowy w przypadku rozbudowy - usJugowej do 3 kondygnacji (przy 

czym trzecia kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 13,5 m; kalenica 

o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej, dla zabudowy mieszkaniowej - budynek do 

2 kondŁ, wysoko`ć kalenicy do 9,0 m dach dwu lub wielospadowy; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej i usJugowej - dachy strome, dwu lub wielospa-

dowe o kącie nachylenia 35º - 50º; 
f) warunki zabudowy garawowej i gospodarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - proponowane pomniki przyrody zgodnie z wykazem drzew zawartym 

w § 9 ust. 4 pkt 6; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie jed-

nostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej in-

westowanie pod warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenie dziaJki; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

17. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C17 U, P o pow. 1,2864 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren zabudowy usJug handlu, magazyny i skJady; 
b) uzu”eJniające - za”lecze gos”odarcze związane z przeznaczeniem podstawowym; do”uszcza się 

funkcję mieszkaniową w byJym magazynie folwarcznym; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniem budowy zgodnie z ”oniwszymi uwa-

runkowaniami; 

b) zakaz rozbudowy stodoJy folwarcznej ceglanej objętej ochroną ustaleniami planu; 

c) w zagos”odarowaniu terenu nalewy uwzględnić bez”o`rednie sąsiedztwo z terenem C18 M, UT, ZP, 

w granicach którego znajduje się ”aJac z parkiem ”ro”onowane do w”isu do rejestru zabytków; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu - istniejąca oraz 5,0 m od linii rozgra-

niczających ”rzylegJych dróg; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 55%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

10%; 
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d) wysoko`ć zabudowy usJugowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wy-

soko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; dla zabudowy gos”odarczej wysoko`ć do 8,0 m; 

e) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 50º; 
f) ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy 

wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) stodoJa folwarczna objęta ochroną ustaleniami planu; obowiązują ustalenia zawarte w § 10 usta-

leL ”lanu; 
b) w zagos”odarowaniu uwzględnić uwarunkowania wynikające z sąsiedztwa jednostki C18 M, UT, ZP; 
c) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, 

do”uszczającej inwestowanie pod warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów wynikającej z prowadzonej 

dziaJalno`ci; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

18. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C18 M, UT, ZP o pow. 1,2007 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: mieszkalnictwo, usJugi gastronomii i turystyki, istniejący ”aJac; 
b) uzu”eJniające: teren zieleni ”arkowej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagos”odarowanie terenu, do”uszcza się obiekty maJej ar-

chitektury; 

b) zakaz naruszania bryJy ”aJacu - rozbudowy, dobudowy; 

c) nalewy odtworzyć ”ierwotny historyczny ukJad dróg i ”lacu oraz ”rzywrócić rodzaj historycznej 
nawierzchni; 

d) park ”aJacowy - ty”owany do w”isu do rejestru zabytków, tworzy integralną czę`ć zaJowenia ”a-

Jacowego, nalewy utrzymać i chronić istniejący cenny starodrzew; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - istniejące; 
b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- wynikająca z dopuszczonego zagospodarowania terenu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) ”aJac z parkiem znajdują się ”od ochroną konserwatorską; ”ro”onowane do wpisu do rejestru za-

bytków; nalewy dąwyć do odtworzenia historycznego uksztaJtowania ”arku na ”odstawie istnieją-
cej ikonografii; obowiązują ustalenia zawarte § 10 ustaleL ”lanu; 

b) magazyn folwarczny objęty ochroną konserwatorską; obowiązują ustalenia zawarte § 10 ustaleL 
planu; 

c) ”aJac z parkiem i ”odwórzem folwarcznym znajdują się w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej; 

obowiązują ustalenia zawarte § 10 ustaleL ”lanu; 
d) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, wyklu-

czającej dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chronionego. 

Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowisko w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji urzędu 
ochrony zabytkówŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL ”lanu; 

e) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, 
do”uszczającej inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 
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6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenie dziaJki; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów wynikającą z prowadzonej 

dziaJalno`ci; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

19. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C19 MN o pow. 0,0487 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę; do”uszcza się zabudowę związaną z maJą architekturą; 
b) zakaz naruszania bryJy magazynu - rozbudowy, dobudowy; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - istniejące; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - bez zmian; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- bez zmian; 

d) wysoko`ć zabudowy - dla budynku byJego magazynu - istniejąca, bez zmian; 

e) geometria dachu - dla budynku byJego magazynu istniejąca, bez zmian; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ust. 4 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) teren znajduje się w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiejŁ Obowiązują ustalenia zwarte w § 10 

ustaleL ”lanu; 
b) magazyn folwarczny objęty ochroną konserwatorską; obowiązują ustalenia zawarte § 10 ustaleL 

planu; 

c) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, 

do”uszczającej inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 
d) w zagos”odarowaniu uwzględnić uwarunkowania wynikające z sąsiedztwa jednostki C18 M, UT, ZP; 
e) jakiekolwiek prace renowacyjne lub remontowe nalewy ”rze”rowadzić kom”leksowo dla caJego 

budynku folwarcznego; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się na obszarze górniczym ｭKoJobrzeg 
IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejący ”odziaJ; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

20. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C 20 ZP, UT o pow. 0,3754 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) ”odstawowe: zieleL urządzona i usJugi turystyki - ”rzystaL s”ortów wodnych; 
b) uzu”eJniające: istniejące za”lecze ”rzystani z domkami turystycznymi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) drzewostan zgodny ze `rodowiskiem, zieleL `redniowysoka kwitnąca w równych ”orach roku; 
b) do”uszcza się zmianę istniejących domków turystycznych na nowe; 
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c) za”lecze obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowego na ”odwywszonym terenie z uwzględnieniem za-

kazu nowej zabudowy; 

d) urządzenia rekreacji - powierzchniowe w czę`ci obniwonej terenu od strony rzeki; 
e) w zagos”odarowaniu terenu nalewy uwzględnić bez”o`rednie sąsiedztwo z terenem C18 M, UT, ZP, 

w granicach którego znajduje się ”aJac z parkiem ”ro”onowany do w”isu do rejestru zabytków; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - zabudowa na istniejących fundamentach bez naruszania terenu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - istniejąca; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

60%; 

d) maksymalna wysoko`ć zabudowy - budynki parterowe, drewniane o wys. kalenicy do 4,5 m; 

e) geometria dachu - dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowej 20 - 400; 

f) ogrodzenie dziaJki nalewy wykonać bez naruszania terenu, wskazany wywo”Jot; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina Parsętyｬ. Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - teren znajduje 

się w obrębie strefy ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych wykluczającej dziaJalno`ć in-

westycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chronionego. Strefa ｭW Iｬ obejmuje 

stanowisko w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji urzędu ochrony zabytkówŁ Wszelkie 
”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych; 
a) teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczni-

czych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
b) czę`ć terenu ”oJowona jest w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodziŁ Obowiązują 

uwarunkowania zawarte w § 16 ust. 14 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenie dziaJki; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący; nalewy za”ewnić do 6 miejsc postojowych samo-

chodów w rejonie wjazdu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i nowe zgodnie z warunkami ogól-

nymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%Ł 

21. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C 21 U, MN o pow. 0,1528 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) ”odstawowe: teren usJug handlu; 
b) uzu”eJniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca i lokale usJugowe; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne - od linii rozgraniczającej z drogami 5,0 m i zgodnie z rysunkiem 

planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 50%; 
c) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 8,5 m; 

d) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 50º; kalenica o dJu-

go`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej; 
e) zabudowę gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego 

(dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie jed-

nostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej in-

westowanie pod warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 
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6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJych dróg; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

22. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C22 MN, U o pow. 0,1663 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami; 

b) uzu”eJniające: usJugi nieuciąwliwe; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
c) budynek usJugowy dobudowany lub wolnostojący, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączo-

ny z budynkiem gospodarczym lub usJugowym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę 
usJugową i gospodarczo-garawową; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalne - istniejące i 5,0 m od linii rozgrani-

czającej z ”rzylegJymi drogami; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 40%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
30%; 

d) maksymalna wysoko`ć zabudowy w przypadku rozbudowy - mieszkaniowej do 2 kondygnacji, 

przy czym druga kondygnacja w stromym dachu, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 8,5 m; kaleni-

ca o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej, dla zabudowy usJugowej - budynek parterowy 

o pow. zabudowy do 100 m2, wysoko`ć kalenicy do 6,0 m, dach dwuspadowy; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej i usJugowej - dach dwu lub wielospadowy o kącie 

nachylenia od 30º do 50º; 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie jed-

nostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej in-

westowanie pod warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenia dziaJek 

z mowliwo`cią regulacji granic zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg; 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc postojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL planu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 
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23. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C23 MN o pow. 0,5605 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca i bliuniacza, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem 

gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne - 4,0 m od linii rozgraniczających z drogą wewnętrzną; ”ozostaJe 
- zmienne zgodnie z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: dla zabudo-

wy wolnostojącej 30%; dla zabudowy bliuniaczej 35%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

50% dla zabudowy wolnostojącej; dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wiel-

ko`ć dopuszczonej rozbudowy; 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 8,5 m; 

e) geometria dachu: dla zabudowy wolnostojącej - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
od 35º do 50º; kalenica o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej, dla zabudowy bliuniaczej 
dach jak wywej z tym, we dwus”adowy; 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, 
do”uszczającej inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu oraz strefa W Iｬ 
”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, wykluczającej dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe 
s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chronionego zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

b) dawna szkoJa (obecnie budynek mieszkalny) przy ul. Stare Miasto 12-13 chroniony na podstawie 

ustaleL niniejszego ”lanuŁ Obowiązują warunki ochrony i ustalenia zawarte w § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące wydzielenia dziaJek 

z mowliwo`cią regulacji granic zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJych dróg; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

24. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C24 MN o pow. 0,2413 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa bliuniacza; w tylnej czę`ci dziaJki zabudowa gos”odarczo-garawowa; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy: istniejące i zgodnie z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: dla istniejącej 
zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie o 15%; dla zabudowy garawowo-gospodarczej do 50 m2 

nowej pow. zabudowy; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- do”uszcza się ”omniejszenie istniejącej ”owierzchni o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy; 
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d) wysoko`ć zabudowy - do”uszcza się ”odwywszenie kalenicy o wys. do 0,9 m ”o”rzez `ciankę 
kolankową o wys. do 0,9 m; 

e) geometria dachu: istniejąca, do”uszcza się w ”oJaci dachowej okna ”oJaciowe, lukarny i wstawki; 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ust. 4 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie jed-

nostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej in-

westowanie pod warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenia dziaJek 

z mowliwo`cią regulacji granic zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJych dróg; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

25. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C25 US o pow. 0,1682 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren usJug s”ortu i rekreacji - istniejące boisko; 
2) zasady zagospodarowania terenu - urządzenia s”ortu i rekreacji bez mowliwo`ci nowej zabudowy ku-

baturowej; istniejący budynek ”o byJej hydroforni mowna zaada”tować na ”omieszczenia zaplecza ob-

sJugi; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - maJa architektura 

o wys. do 2,0 m; 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - zabudowa 

bez zmian; 

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziaJki w tym boiska - 

70%; 

c) ogrodzenie dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL planu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - jednostka znaj-

duje się w strefie ｭWIｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, wykluczającej dziaJalno`ć inwe-

stycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chronionego zgodnie. Strefa ｭW Iｬ obej-

muje stanowisko w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji urzędu ochrony zabytkówŁ Wszel-

kie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz wtórnych ”odziaJów; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej 

a) dojazd istniejący z ”rzylegJej drogi gminnej; 

b) nalewy za”ewnić do 2 miejsc postojowych samochodów; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi 

w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

26. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C26 MN o pow. 0,7971 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa bliuniacza; w tylnej czę`ci dziaJki zabudowa gos”odarczo-garawowa; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
c) wyklucza się zabudowę w strefie ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy: istniejące, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: dla istniejącej 
zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie o 10% istniejącej pow. zabudowy; dla zabudowy gara-

wowo-gospodarczej do 50 m2 nowej pow. zabudowy; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- do”uszcza się ”omniejszenie istniejącej ”owierzchni o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy; 

d) wysoko`ć zabudowy - do”uszcza się ”odwywszenie kalenicy o 0,9 m ”o”rzez `ciankę kolankową 

o wys. 0,9 m; 

e) geometria dachu: istniejąca, do”uszcza się w ”oJaci dachowej okna ”oJaciowe, lukarny i wstawki; 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ust. 4 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) w obrębie czę`ci jednostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicz-

nych, do”uszczającej inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 
b) w obrębie czę`ci jednostki znajduje się strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych 

wykluczającej dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chro-

nionego. Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowisko w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji 

urzędu ochrony zabytkówŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL 
planu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące wydzielenia dziaJek 

z mowliwo`cią regulacji granic zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

27. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C27 Zd o pow. 0,5396 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ogrody rodzinne; teren zieleni urządzonej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) likwidacja istniejącej zabudowy tymczasowej; 

b) zieleL z elementami maJej architektury - ogrody rodzinne; 

c) w zagospodarowaniu terenu nalewy uwzględnić bez”o`rednie sąsiedztwo z terenem C29 M, UT, 

w granicach którego znajduje się ”aJac z parkiem ty”owane do w”isu do rejestru zabytków; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu - zachowuje się zgod-

nie ze stanem istniejącym; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ust. 4 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, wyklu-

czającej dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chronionego. 

Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowisko wpisane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji urzędu 
ochrony zabytkówŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL ”lanu; 

b) teren objęty strefą ｭBｬ ochrony konserwatorskiej; obowiązują ustalenia zawarte § 10 ustaleL 
planu; 
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6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - istniejący dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi 

w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

28. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C28 ML o pow. 0,1615 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy rekreacji indywidualnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) istniejąca zabudowa rekreacji indywidualnej; 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę; 
c) w zagos”odarowaniu terenu nalewy uwzględnić bez”o`rednie sąsiedztwo z terenem C29 M, UT, 

w granicach którego znajduje się ”aJac z parkiem ty”owane do w”isu do rejestru zabytków; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - zachowuje się istniejące linie zabudowy wyznaczone fundamentami budynków; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - istniejąca, 

nie do”uszcza się jej zwiększania; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- istniejąca; 
d) wysoko`ć zabudowy - zachowuje się istniejące ilo`ci kondygnacji z dopuszczeniem w przypadku 

budynków z ”Jaskimi dachami wykonanie stromego dachu, wysoko`ć kalenicy dachu dwus”a-

dowego do 5,0 m; 

e) geometria dachu - dach dwuspadowy o kącie nachylenia od 35º do 50º; 
f) ogrodzenie terenu nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, wyklu-

czającej dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chronionego. 

Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowisko w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji urzędu 
ochrony zabytkówŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL ”lanu; 

b) teren objęty strefą ｭBｬ ochrony konserwatorskiej; obowiązują ustalenia zawarte § 10 ustaleL 
planu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz wtórnych ”odziaJów; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi 

w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

29. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C29 M, UT o pow. 0,4314 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: mieszkalnictwo - istniejący ”aJac z zielenią ”arkową; 
b) uzu”eJniające: usJugi turystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę; do”uszcza się zmianę funkcji z mieszkaniowej na usJugową - usJugi turystyki; 
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b) zakaz naruszania bryJy ”aJacu - rozbudowy, dobudowy; 

c) nalewy odtworzyć ”ierwotny historyczny ukJad dróg i ”lacu oraz ”rzywrócić rodzaj historycznej 
nawierzchni; 

d) nalewy zlikwidować tymczasową zabudowę gos”odarczą i garawową w granicach terenu funkcjo-

nalnego zrealizowanych bez pozwolenia na budowę; 
e) dopuszczalna zabudowa obiektami maJej architektury; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nie”rzekraczalne istniejące; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy - istniejąca ”o likwidacji obiektów gos”odarczo-garawowych 

zrealizowanych bez ”ozwolenia na budowę; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

70%; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) ”aJac z parkiem znajdują się ”od ochroną konserwatorską, ”ro”onowane do w”isu do rejestru za-

bytków; nalewy dąwyć do ”rzywrócenia historycznego uksztaJtowania i zagospodarowania parku 

na ”odstawie istniejącej ikonografii; obowiązują ustalenia zawarte § 10 ustaleL ”lanu; 
b) ”aJac z parkiem znajdują się strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej; obowiązują ustalenia zawarte 

§ 10 ustaleL ”lanu; 
c) ”aJac z parkiem znajdują się strefie ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, wyklucza-

jącej dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chronionego. 

Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowisko w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji urzędu 
ochrony zabytkówŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenie dziaJki; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

30. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C30 MN o pow. 0,8614 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa bliuniacza i wolnostojąca; w tylnej czę`ci dziaJki zabudowa gos”odarczo-garawowa 
(w granicach dopuszczonej zabudowy); 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
c) w zagospodarowaniu terenu nalewy uwzględnić bez”o`rednie sąsiedztwo z terenem C29 M, UT, 

w granicach którego znajduje się ”aJac z parkiem ty”owane do w”isu do rejestru zabytków; 
d) zakaz zabudowy czę`ci dziaJek znajdujących się w strefie ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk arche-

ologicznych; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: istniejąca od linii rozgraniczającej z ”rzylegJą drogą gminną; tyl-

na linia zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki znajdującej się w strefie 

ｭW IIｬ na której do”uszcza się zabudowę: dla zabudowy wolnostojącej - 20%, dla zabudowy 

bliuniaczej - 25%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziaJki - 60%; 

do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy; 
d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 8,5 m; 
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e) geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia od 35º do 50º; kalenica o dJugo`ci min. 

50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do `ciany frontowej; 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL planu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ust. 4 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) czę`ć terenu znajduje się strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej; obowiązują ustalenia zawarte 
§ 10 ustaleL ”lanu; 

b) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych, wyklu-

czającej dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chronionego. 

Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowisko w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji urzędu 
ochrony zabytkówŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL ”lanu; 

c) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, 
do”uszczającej inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenia dziaJek 

z mowliwo`cią regulacji granic zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJych dróg; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

31. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C31 MN o pow. 1,2784 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa bliuniacza i wolnostojąca; w tylnej czę`ci dziaJki zabudowa gos”odarczo-garawowa; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne: zmienne od drogi gminnej - zgodnie z rysunkiem planu i 7,5 m 

drogi wewnętrznej; tylna linia zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

- dla dziaJki niezabudowanej - dla zabudowy wolnostojącej - 40% pow. terenu wyznaczonego 

liniami za budowy; 

- dla zabudowy bliuniaczej - 40% terenu wyznaczonego liniami zabudowy; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu wyzna-

czonego liniami zabudowy - 40%; dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie 

o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy; 
d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 8,5 m; 

e) geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia od 35º do 50º; kalenica o dJugo`ci min. 

50% dJugo`ci `ciany frontowej; 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ust. 4 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony stanowisk archeologicznych wyklu-

czającej dziaJalno`ć inwestycyjną, która mowe s”owodować zniszczenie ”rzedmiotu chronionego. 

Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowisko w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji urzędu 
ochrony zabytkówŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL ”lanu; 

b) w obrębie jednostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, 

do”uszczającej inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi w § 10 ustaleL ”lanu; 
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6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKo-

Jobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte 

w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące wydzielenia dziaJek 

z mowliwo`cią regulacji granic zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJych dróg; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

§ 20. Ustalenia szczegóJowe dla terenów funkcjonalnych ”oJowonych w granicach jednostki strukturalno-

przestrzennej ｭDｬ. 

1. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: Ś1a MN o pow.0,4574 ha, 

D1b MN o pow. 0,9922 ha, D1c MN o pow. 1,0769 ha, D1d MN o pow. 0,6017 ha obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca i bliuniacza; garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem 

gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy: nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 
z drogą gminną i 7,5 m od dróg wewnętrznych; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 25%; 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
60%; 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysoko`ć kale-

nicy gJównej - do 9,0 m; 

e) geometria dachu: dla zabudowy wolnostojącej - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
od 30º do 50º; kalenica o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci `ciany frontowej; 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć terenu 

znajduje się w strefie ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychŁ Obowiązują uwarun-

kowania zawarte w § 10 planu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - czę`ć terenu znajduje się teren znajduje się w obszarze 

i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują 
uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zachowuje się istniejące wydzielenia dziaJek z mowliwo`cią regulacji granic zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

b) minŁ szeroko`ć granicy frontowej nowych dziaJek - wolnostojących 25,0 m, bliuniaczych 15,0 m, 

(nie dotyczy dziaJek narownych dla których szeroko`ci frontu dziaJki mowe wynosić 15,0 m); 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi gminnej; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0% 

2. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: D2a RM o pow. 2,1171 ha 

i D2b RM o pow. 0,8844 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) istniejąca zabudowa gos”odarstwa rolnego z zapleczem obsJugi; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę (do”uszcza się rozbiórkę budynków w zJym stanie technicznym nie 

objętych ochrona konserwatorską); 
c) dla terenów niezabudowanych lub w przypadku budowy realizacja zgodnie z warunkami zawar-

tymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczających 
”rzylegJych dróg gminnych oraz 5,0 m i 10,0 m od drogi wewnętrznej; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 30%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

40%; 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja w stro-

mym dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m; kalenica o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej; wysoko`ć zabudowy gos”odarczej do 7,0 m. Architektura nowych domów na 
dziaJkach ”rzylegających do dziaJek, na których znajduje się zabudowa zagrodowa, nie mowe koli-
dować ”o”rzez stworzenia dysharmonii usytuowaniem budynku, jego wysoko`cią i gJównymi pa-

rametrami budynku z istniejącymi budynkami zrealizowanymi przed 1945 r.; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 

od 35º do 50º; dla zabudowy gos”odarczej ksztaJt dachu dowolny; 
f) warunki zabudowy garawowej i gospodarczej zgodnie z wymogami technicznymi, ogrodzenia 

dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ust. 4 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się wydzielenie dziaJki zagrodowej 

zgodnie z warunkiem zawartym w § 11 oraz regulację granic dziaJek zagrodowych; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący z ”rzylegJej drogi; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D3 RM o pow. 1,0020 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) istniejąca zabudowa gos”odarstwa rolnego z zapleczem obsJugi; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę; 
c) dla terenów niezabudowanych lub w przypadku budowy realizacja zgodnie z warunkami zawar-

tymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 20,0 m od linii rozgraniczającej 
przylegJej drogi; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 20%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

50%; 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja w stromym 

dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; wysoko`ć zabudowy gos”odarczej do 7,0 m; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
”oJaci dachowych od 35º do 50º; dla zabudowy gos”odarczej ksztaJt dachu dowolny; 

f) warunki zabudowy garawowej i gospodarczej zgodnie z wymogami technicznymi, ogrodzenia 

dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
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4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenia dziaJek 

z mowliwo`cią regulacji granic zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący z ”rzylegJej drogi; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

4. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: Ś4a MN, U o pow. 1,2055 ha 

i D4b MN, U o pow. 1,9744 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami; 

b) uzu”eJniające: usJugi nieuciąwliwe; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca; garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gospodarczym; 

w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową i dodatkową, usJugową; 
b) w obrębie jednostki Ś4a MN, U obowiązuje lokalizacja budynku mieszkalnego ze `cianą frontową 

od strony ”rzylegJej drogi gminnej 02KDL, zaplecze gospodarcze w tylnej czę`ci dziaJki; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne - 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną; 7,5 m od linii 

rozgraniczających z drogami wewnętrznymi, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 30%; 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 50%; 

d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja 

w stromym dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minŁ 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej równolegJa do drogi; wysoko`ć zabudowy gos”odarczej do 7,0 m; usJugowej - 
zabudowa parterowa o wys. kalenicy do 6,0 m dla dachu stromego i 4,5 m dla dachu 

o ”ochyleniu do 15º; 
e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie na-

chylenia od 35º do 50º; dla zabudowy gos”odarczej ksztaJt dachu dowolny; 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące wydzielenia dziaJek z mow-

liwo`cią regulacji granic zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi 

w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: D5 MN o pow. 4,9875 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca; garaw wbudowany, wolnostojący lub 
”oJączony z budynkiem gospodarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-

garawową; 
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3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 

z ”rzylegJą drogą gminną, 7,5 m od linii rozgraniczających z drogami wewnętrznymi, 5,0 m od 

osi rowu; tylna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu; uwzględnić strefę wyJączoną z zabu-

dowy od gazociągu włc; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 25%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

60%; 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja w stro-

mym dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minŁ 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej równolegJa do drogi na odcinkach ”rostych drogi; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
od 35º do 50º; 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska: 

a) teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ. Obowią-
zują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

b) w obrębie czę`ci dziaJek od strony wschodniej ”rzylega obniwenie okresowo zalewane, oznaczone 

w ewidencji jako N - nieuwytek, w którym wystę”uję gatunki ro`lin objęte ochroną ”rawną. 

W związku z tym tereny te nalewy zachować w niezmienionej formie i uwytkowaniuŁ Nie do”usz-
cza się do ich zasy”ywania, zmiany w stawy oraz odprowadzania do nich wód o”adowych z po-

wierzchni utwardzonych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - uwzględnić strefę wyJączoną z zabudowy od gazocią-

gu w/c; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - ”odziaJ na dziaJki zgodnie ze stanem istniejącym 

i zgodnie z § 11 ustaleL ”lanu; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazdy z ”rzylegJych dróg; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi 

w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: D6 MN o pow. 1,1027 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca i bliuniacza, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem 

gospodarczym, w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 
z ”rzylegJą drogą gminną, 7,5 i 5,0 m od linii rozgraniczających z drogą wewnętrzną i 5,0 m od 

osi rowu; tylna linia zabudowy - 25-20,0 m od osi istniejącego gazociągu - zgodnie z przepisami 

odrębnymi okre`lającymi odlegJo`ć zabudowy w zalewno`ci od ci`nienia, `rednicy oraz funkcji za-

budowy; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 25%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziaJki lub terenu 

60%; 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja w stro-

mym dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej; wysoko`ć zabudowy gos”odarczej do 6,0 m; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
od 35º do 50º; dla zabudowy gos”odarczej ksztaJt dachu dowolny; 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i pokrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
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4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu 

ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”uje; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - nie wystę”uje; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenia z dopusz-

czeniem regulacji bez ”rawa wtórnych ”odziaJów w wyniku którego ”owstaną nowe dziaJki budowlane; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi 

w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D7 RM o pow. 0,6273 ha 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie terenu: istniejąca zabudowa gos”odarstwa rolnego z zapleczem obsJugi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę; 
b) w przypadku budowy realizacja zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne - 15,0 m od linii rozgraniczającej ”rzylegJej drogi i granicy lasu 

zgodnie z rysunkiem planu; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 25%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

50%; 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja w stromym 

dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, wysoko`ć zabudowy gos”odarczej do 7,0 m. 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie na-

chylenia od 35º do 50º; dla zabudowy gos”odarczej ksztaJt dachu dowolny; 
f) warunki zabudowy garawowej i gospodarczej zgodnie z wymogami technicznymi, ogrodzenia 

dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 

ｭŚorzecze Parsętyｬ (PLH320007) i w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu ｭDolina Parsętyｬ. 
Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenie z zakazem 

wtórnych ”odziaJów; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący z ”rzylegJej drogi; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

8. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D8 RM, U o pow. 9,50 ha 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym; 

b) uzu”eJniające: teren usJug nieuciąwliwych w tym agroturystyki i rzemiosJa; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
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3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m i 15,0 m od linii rozgranicza-

jących ”rzylegJych dróg gminnych, 15,0 m od granicy lasu; 10,0 m od linii rozgraniczających 
dróg wewnętrznych w przypadku ich wydzielania i 20 m od tylnych granic dziaJek; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 15%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

60%; 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja w stro-

mym dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej; wysoko`ć zabudowy usJugowej i gospodarczej - parterowa do 6,0 m; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
od 35º do 50º; dla zabudowy usJugowej i gos”odarczej ksztaJt dachu dowolny; 

f) warunki zabudowy garawowej i gospodarczej zgodnie z wymogami technicznymi dla gospodar-

stwa rolnego, ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w: s”ecjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 

ｭŚorzecze Parsętyｬ (PLH320007) i w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ. 
Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - nie wystę”ują; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się wydzielenie dziaJek ”od zabudowę 

zagrodową o pow. min. 3000 m2; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący z ”rzylegJej drogi gminnej; z drogi tej nalewy wydzie-

lić wjazdy na teren w kierunku ”óJnocnym, w celu mowliwo`ci niezalewnego dojazdu do dziaJek ”oJo-

wonych w gJębi terenu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%Ł 

9. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: D9 MN, U o pow. 2,1897 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami; 

b) uzu”eJniające: teren usJug nieuciąwliwych handlu i rzemiosJa; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca; garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gospodar-

czym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową i dodatkową, usJu-

gową; 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 
z ”rzylegJą drogą gminną, 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 30%; 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

50%; 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja w stro-

mym dachu), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m; kalenica o dJugo`ci min. 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej równolegJa do drogi; wysoko`ć zabudowy usJugowej i gospodarczej - parterowa 

do 6,0 m; 

e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
od 35º do 50º; dla zabudowy usJugowej i gos”odarczej ksztaJt dachu dowolny; 

f) warunki zabudowy garawowej i gospodarczej zgodnie z wymogami technicznymi, ogrodzenia 

dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w: s”ecjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 

ｭŚorzecze Parsętyｬ (PLH320007) i w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ. 
Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ust. 4 ustaleL ”lanu; 
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5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć terenu 
znajduje się w strefie ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej, Obowiązują uwarunkowania 
zawarte w § 10 planu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - czę`ć terenu znajduje się w obszarze i terenie górni-

czym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania 
zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się wydzielenie dziaJek o pow. min.0,15 ha 

i szeroko`ci min. 35,0 m od strony drogi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazdy z ”rzylegJej drogi; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie 

z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%Ł 

§ 21. Ustalenia szczegóJowe dla terenów uwytkowanych rolniczoŁ 

1Ł Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1A-R o pow. 80,5441 ha; 

2A-R o pow. 9,5340 ha; 3A-R o pow. 50,3666 ha; obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) tereny rolnicze - ”ola, Jąki, ”astwiska; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - infrastruktura techniczna; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) zakaz zabudowy budynkami; 

b) zachować i konserwować system melioracyjny; 

4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu - czę`ć terenu 3A-R znajduje się w granicach pro-

jektowanego obszaru chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ; Obowiązują warunki ochrony zgodnie 

z § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: na terenach 

funkcjonalnych wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowią-
zują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - te-

ren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód 
mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - do”uszcza się zachowanie istniejącej infrastruktury tech-

nicznej z dopuszczeniem lokalizacji nowych sieci oraz urządzeL infrastruktury w tym telekomunika-

cyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1B-R o pow. 20,0318 ha; 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) tereny rolnicze - ”ola, Jąki, ”astwiska; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - infrastruktura techniczna: 

3) zasady zagospodarowania: 

a) zakaz zabudowy budynkami, z wyjątkiem budynków gos”odarczych w bez”o`rednim sąsiedztwie 
B10 RU, P (odcinek do 200 m) od strony drogi 12KDW; 

b) zachować i konserwować system melioracyjny; 

4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: na terenie funk-

cjonalnym wystę”ują strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - te-

ren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód 
mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - zachowuje się istniejącą infrastrukturę techniczną 

z dopuszczeniem lokalizacji nowych sieci oraz urządzeL infrastruktury w tym telekomunikacyjnej 

zgodnych z przepisami odrębnymi; 
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8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

3. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1C-R o pow. 4,9448 ha; 

2C-R o pow. 18,8281 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) tereny rolnicze - ”ola, Jąki, ”astwiska; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - infrastruktura techniczna; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) zakaz zabudowy budynkami; 

b) zachować i konserwować system melioracyjny; 

4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu: 

a) teren znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ 
(PLH 320007); obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

b) teren znajduje się w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ; 
obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

c) w obrębie jednostki wyrównia się teren oznaczony ZN-Uś jako ”rojektowany uwytek ekologiczny 
ｭSJonawaｬ dla którego obowiązywać będą uwarunkowania zawarte w dokumencie ustanawiają-
cym tę formę ochronyŁ Śo czasu ustanowienia uwytku ekologicznego nalewy ”ostę”ować zgodnie 

z tre`cią art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie ”rzyrodyŁ Ustalenia dotyczące za-

sad ochrony `rodowiska i przyrody w § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: jednostka 2 CR 

- obszar czę`ciowo w strefie się strefa ｭWIｬ ”eJnej ochrony konserwatorskiej, wykluczająca dziaJal-

no`ć inwestycyjnąŁ Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowisko w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewi-

dencji urzędu ochrony zabytkówŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL 
planu; 

6) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 
a) teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczni-

czych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
b) czę`ć terenu znajduje się w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodziŁ Obowiązują wa-

runki ochrony zgodnie z § 16 ust. 14 ustaleL planu; 

7) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - zachowuje się istniejącą infrastrukturę techniczną 

z dopuszczeniem lokalizacji nowych sieci oraz urządzeL infrastruktury w tym telekomunikacyjnej 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

4. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1D-R o pow. 66,8360 ha; 

2D-R o pow. 32,6745 ha; 3D-R o pow. 15,0842 ha; 4D-R o pow. 0,1501 ha; 5D-R o pow. 37,1326 ha; 

6D-R o pow. 2,4336 ha; 7D-R o pow. 0,9806 ha; 8D-R o pow. 33,3766 ha; obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) tereny rolnicze - ”ola, Jąki, ”astwiska; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się ”rowadzenie liniowej infrastruktury technicznej: 
3) zasady zagospodarowania: 

a) zakaz zabudowy budynkami; 

b) zachować i konserwować system melioracyjny; 

4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu: 

a) czę`ć terenów - zgodnie z rysunkiem planu - znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ (PLH 320007), obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 usta-

leL ”lanu; 
b) czę`ć terenów - zgodnie z rysunkiem planu - znajduje się w projektowanym obszarze chronionego 

krajobrazu ｭŚolina ParsętyｬŁ Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) na terenie funkcjonalnym 8D-R znajduje się czę`ciowo strefa ｭW Iｬ ”eJnej ochrony konserwator-

skiej, wykluczająca dziaJalno`ć inwestycyjnąŁ Strefa ｭW Iｬ obejmuje stanowisko wpisane do reje-

stru zabytków i ujęte w ewidencji urzędu ochrony zabytkówŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie 

okre`lone jest w § 10 ustaleL ”lanu; 
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b) na terenach funkcjonalnych 1D-R i 8D-R znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony konserwa-

torskiej, do”uszczającej inwestowanie ”od okre`lonymi warunkamiŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej 

strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL ”lanu; 
c) na terenach funkcjonalnych wystę”ują strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeolo-

gicznych, obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 

a) teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczni-

czych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
b) czę`ć terenu znajduje się w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodziŁ Obowiązują wa-

runki ochrony zgodnie z § 16 ust. 14 ustaleL ”lanu; 
7) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - zachowuje się istniejącą infrastrukturę techniczną 

z dopuszczeniem lokalizacji nowych sieci oraz urządzeL infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnych 

z przepisami odrębnymi; 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

§ 22. Ustalenia szczegóJowe dla wód ”owierzchniowych 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem WS o pow. 28,5815 ha obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) teren wód ”owierzchniowych - rzeka Parsęta; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - ”rzystaL wodna nad rzeką; 
3) zasady zagospodarowania: 

a) zachować naturalny charakter rzeki z uwzględnieniem uwarunkowaL ”owodziowych; 
b) do”uszcza się realizację ”omostów związanej z turystyką wodną i wędkarstwem; 

4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu: 

a) teren znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ (PLH 

320007), obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 
b) teren znajduje się w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ; 

Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 

a) teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczni-

czych wód mineralnychŁ Obowiązują uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
b) teren znajduje się w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodziŁ Obowiązują warunki 

ochrony zgodnie z § 16 ust. 14 ustaleL ”lanu; 
7) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - nie wystę”ują; 
8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

§ 23. Ustalenia szczegóJowe dla terenów le`nych: 

1Ł Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1D-ZL o pow. 7,3913 ha; 

2D-ZL o pow. 0,8840 ha; 3D-ZL o pow. 45,9565 ha; 4D-ZL o pow. 1,0508 ha; 5D-ZL o pow. 0,1407 ha; 

6D-ZL o pow.0,3082; 7D-ZL o pow. 2,6742 ha i ”ozostaJymi terenami oznaczonymi na mapie jako lasy 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) tereny lasów; 
2) zasady zagospodarowania - zgodnie z planem urządzenia lasu: 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu: 

a) czę`ć terenów - zgodnie z rysunkiem planu - znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ (PLH 320007)Ł Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 

ustaleL ”lanu; 
b) czę`ć terenów - zgodnie z rysunkiem planu - znajduje się w granicach projektowanego obszaru 

chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ; Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 
c) czę`ć terenów le`nych nad Parsętą zgodnie z rysunkiem ”lanu ”oJowonych w jednostce 3D-ZL 

stanowią lasy wodochronne, objęte ochroną zgodnie z zapisami ”lanu urządzenia lasu Nadle`nic-

twa Go`cino; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - 

czę`ć terenu zgodnie z rysunkiem ”lanu znajduje się w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo 
”owodziŁ Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 16 ust. 14 ustaleL ”lanu; 

6) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - obsJuga komunikacyjna poprzez istniejący system dro-

gowy; 

7) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

§ 24. Ustalenia szczegóJowe dla terenów infrastruktury technicznej: 

1Ł Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1K o pow. 0,0264 ha; 2K 

o pow. 0,0045 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - tereny urządzeL kanalizacji sanitarnej - przepom”ownia `cieków; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zachowuje się istniejące zainwestowanie dziaJki; 
3) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie 

wystę”ują; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej - istniejący dojazd; 
5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - te-

ren znajduje się w obszarze górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują 
warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

2. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 1ś o pow. 0,030 ÷ 0111 ha; 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren urządzeL elektroenergetyki - stacja transformatorowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejące zagos”odarowanie dziaJki; 
b) zakaz zadrzewienia i zakrzaczenia; 

c) teren ”owinien być utwardzony w s”osób umowliwiający dojazd i doj`cie do stacji; 
d) do”uszcza się stację kontenerową o wys. do 2,0 m, pow. zabudowy do 12 m2 lub sJu”ową; 

3) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie 

wystę”ują; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej - istniejący dojazd; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie jed-

nostki znajduje się strefa ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony konserwatorskiej, do”uszczającej inwestowanie 
”od okre`lonymi warunkamiŁ Wszelkie ”ostę”owanie w tej strefie okre`lone jest w § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady zagospodarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - te-

ren znajduje się w obszarze górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują 
warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1W o pow. 0,6321 ha obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren urządzeL zao”atrzenia w wodę, zbiornik ”odziemny; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zainwestowanie dziaJki zgodnie z potrzebami technologicznymi; 

b) linia zabudowy - istniejąca; 
c) uwzględnić ”rzebieg gazociągu włc i strefy oddziaJywania; 

3) zasady zagos”odarowania terenu ”odlegającego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie 

wystę”ują; 
4) zasady obsJugi komunikacyjnej - istniejący dojazd; 
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5) zasady zagos”odarowania terenu ”odlegającego ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - teren 

znajduje się w obszarze górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują wa-

runki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

§ 25. Ustalenia szczegóJowe dla terenów komunikacji: 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDGP o pow. 1,8878 ha; 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - ”as na ”oszerzenie drogi kategorii wojewódzkiej nr 163 KoJobrzeg - 

BiaJogard - PoJczyn Zdrój - Czaplinek - WaJcz, klasy gJównej ruchu ”rzys”ieszonego ”owiązanej 
z ukJadem sieci dróg Budzistowa (ul. BolesJawa Krzywoustego); 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające w liniach rozgraniczających drogi nr 163: 

a) wy”osawenie techniczne drogi; 

b) w obrębie drogi - `ciewka rowerowa; 
c) infrastruktura techniczna dopuszczona w liniach rozgraniczających drogi; 

- woda - o `rednicy ŚNłOŚ 110÷150 mm; 

- kanalizacja `ciekowa tJoczna - o `rednicy ŚNłOŚ 110÷200 mm; 

- kanalizacja `ciekowa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 200÷315 mm; 

- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 

- gazociąg; 
- kable elektryczne `redniego i niskiego na”ięcia; 
- o`wietlenie drogi; 
- urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 7,0 m do 14,0 m (w granicach gmŁ KoJobrzeg) 
- zgodnie z rysunkiem ”lanu, Jącznie min. 25 m; 

b) w ”óJnocnej czę`ci terenu - rezerwa na ”rojektowane skrzywowanie w ruchu okręwnym; 

c) ustala się skrzywowanie drogi z innymi drogami zgodnie z rysunkiem planu; 

d) utrzymuje się istniejące zjazdy z drogi; 

e) zakaz realizacji miejsc postojowych na samochody osobowe w pasie drogowym; 

f) w obrębie drogi nalewy za”ewnić ”rowadzenie komunikacji autobusowej; 

g) w liniach rozgraniczających drogi do”uszcza się: 
- `ciewkę rowerową; 
- chodnik; 

- o`wietlenie drogi; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: na terenie funk-

cjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - dro-

ga znajduje się na obszarze górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują 
warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDL o pow. 2,6595 ha; 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga kategorii powiatowej, klasy drogi lokalnej (ul. KoJobrzeska), Jączą-
ca Budzistowo z drogą wojewódzką nr 163; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”osawenie techniczne drogi; 
b) w obrębie drogi - `ciewka rowerowa; 
c) infrastruktura techniczna dopuszczona w liniach rozgraniczających drogi; 

- woda - o `rednicy ŚNłOŚ 110÷150 mm; 

- kanalizacja `ciekowa tJoczna - o `rednicy ŚNłOŚ 110÷200 mm; 

- kanalizacja `ciekowa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 200÷315 mm; 
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- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 

- gazociąg; 
- kable elektryczne `redniego i niskiego na”ięcia; 
- o`wietlenie drogi; 
- urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 15,0 m do 28,0 m - zgodnie z rysunkiem planu; 

b) ustala się skrzywowanie drogi z innymi drogami zgodnie z rysunkiem planu; 

c) utrzymuje się istniejące zjazdy z drogi, do”uszcza się nowe dla dziaJek ”oJowonych wzdJuw drogi 
nie ”osiadających mowliwo`ci ”oJączenia ”rzez drogi niwszych klas w tym zjazdy związane z ob-

sJugą ”rzylegJych lasów od strony wschodniej i ”oJudniowej; 
d) do”uszcza się realizację miejsc postojowych na samochody osobowe zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 

e) w obrębie drogi nalewy za”ewnić ”rowadzenie komunikacji autobusowej; 

f) w pasie drogowym do”uszcza się: 
- `ciewkę rowerową; 
- chodniki, do”uszcza się chodniki dwustronne; 
- o`wietlenie drogi; 

4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu - nie wystę”uje; 
5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - dro-

ga znajduje się w obszarze górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują wa-

runki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
6) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 02KDL o pow. 3,3934 ha 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna kategorii gminnej, klasy drogi lokalnej - ”owiązana 

z ukJadem zewnętrznym poprzez drogi klasy dojazdowej i wewnętrznej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 

a) wy”osawenie techniczne drogi; 
b) w obrębie dróg - `ciewka rowerowa; 
c) infrastruktura techniczna dopuszczona w liniach rozgraniczających drogi: 

- woda - o `rednicy ŚNłOŚ 110÷250 mm; 

- kanalizacja `ciekowa tJoczna - o `rednicy ŚNłOŚ 110÷200 mm; 

- kanalizacja `ciekowa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 200÷315 mm; 

- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 

- gazociąg; 
- kable elektryczne `redniego i niskiego na”ięcia; 
- o`wietlenie drogi; 
- urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 5,0 m w granicach gminy (nalewy dąwyć do 
min. 10 m) do 19,0 m - zgodnie z rysunkiem planu; 

b) ustala się skrzywowanie drogi z innymi drogami zgodnie z rysunkiem planu; 

c) utrzymuje się istniejące zjazdy z drogi, do”uszcza się nowe tylko w przypadkach nie mowliwo`ci 
obsJugi z innej, niwszej klasy drogi i zgodnie z rysunkiem planu; 

d) do”uszcza się realizację miejsc postojowych na samochody osobowe zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 

e) w pasie drogowym do”uszcza się - chodniki, do”uszcza się chodniki jednostronne; 
4) zasady ochrony `rodowiska: 

a) droga 02KŚL znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ 
(PLH 320007); Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

b) droga 02KŚL znajduje się w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu ｭDolina 

Parsętyｬ; Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: na terenach 

funkcjonalnych wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowią-
zują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 
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6) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - dro-

gi znajdują się w obszarze górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują wa-

runki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

4. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 01KDD o pow. 0,3113 ha; 

02KDD o pow. 0,2879 ha; 03KDD o pow. 0,2497 ha; 04KDD o pow. 0,3334 ha; 05KDD o pow. 0,3370 ha; 

06KDD o pow. 0,4382 ha; 07KDD o pow. 0,9047 ha; 08KDD o pow. 0,5546 ha; 09KDD o pow.0,4216 ha; 

10KDD o pow. 0,1032 ha; 11KDD o pow. 0,6387 ha; 12KDD o pow. 0,6323 ha, 13KDD o pow. 0,7743 ha; 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne klasy drogi dojazdowej, kategorii gminnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”osawenie techniczne drogi; 
b) infrastruktura techniczna dopuszczona w liniach rozgraniczających drogi: 

- woda - o `rednicy ŚNłOŚ 110÷250 mm; 

- kanalizacja `ciekowa tJoczna - o `rednicy ŚNłOŚ 110÷200 mm; 

- kanalizacja `ciekowa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 200÷315 mm; 

- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 

- gazociąg; 
- kable elektryczne `redniego i niskiego na”ięcia; 
- o`wietlenie drogi; 
- urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna do 29,0 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu; nalewy 
dąwyć do min. 10,0 m szeroko`ci drogi; 

b) ustala się skrzywowanie dróg z innymi drogami zgodnie z rysunkiem planu i z ”rze”isami odrębnymi; 
c) utrzymuje się istniejące skrzywowania i zjazdy z drogi, dopuszcza się nowe dla dziaJek ”oJowonych 

wzdJuw drogi; 
d) do”uszcza się realizację miejsc postojowych na samochody osobowe zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 

e) do”uszcza się nie wyodrębnianie jezdni i chodników, jeweli ”as drogowy jest węwszy od 10,0 m; 

4) zasady ochrony `rodowiska: 
a) drogi: 08KDD i 12KŚŚ znajdują się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ｭDorze-

cze Parsętyｬ (PLH 320007); Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 
b) czę`ć dróg - zgodnie z rysunkiem planu - znajduje się w granicach projektowanego obszaru chro-

nionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ; Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) na terenach funkcjonalnych wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 
b) drogi 07 KDD, 08KDD i 09KŚŚ znajdują się czę`ciowo strefie W Iｬ ”eJnej ochrony konserwator-

skiej i strefie ｭW IIｬ czę`ciowej ochrony konserwatorskiejŁ Obowiązują warunki ochrony zgodnie 

z § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - dro-

gi znajdują się w obszarze górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują wa-

runki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

5. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 02KDW o pow. 0,0311ha, 

03KDW o pow. 0,1796 ha; 04KDW o pow. 0,0994 ha; 05KDW o pow. 0,0943 ha; 06KDW o pow. 0,0624 ha; 

07KDW o pow. 0,2865 ha; 08KDW o pow. 0,0238 ha; 09KDW o pow. 0,0074 ha; 10KDW o pow. 0,0133 ha; 

11KDW (czę`ciowo) o pow. 02279 ha; 12KDW (czę`ciowo) o pow. 0,9167 ha; 13KDW o pow. 0,0837 ha; 

14KDW o pow. 0,1175 ha; 15KDW o pow. 0,1385 ha; 16KDW o pow. 0,1321 ha; 17KDW o pow. 0,2223 ha; 

18KDW o pow. 0,6466 ha; 19KDW o pow. 0,0449 ha; 22KDW o pow. 0,6609 ha; 28KDW o pow. 0,1018 ha 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - drogi wewnętrzne w obrębie terenów zurbanizowanych; 
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2) przeznaczenie uzu”eJniające do”uszczalne: 
a) wy”osawenia techniczne drogi; 
b) infrastruktura techniczna dopuszczona w liniach rozgraniczających: 

- woda - o `rednicy ŚNłOŚ 110÷250 mm; 

- kanalizacja `ciekowa tJoczna - o `rednicy ŚNłOŚ 110÷200 mm; 

- kanalizacja `ciekowa grawitacyjna - o `rednicy ŚNłOŚ 200÷315 mm; 

- kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚNłIŚ 250÷1000 mm; 

- gazociąg; 
- kable elektryczne `redniego i niskiego na”ięcia; 
- o`wietlenie drogi; 
- urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 6,0 m do 12,0 m - zgodnie z rysunkiem planu; 

b) do”uszcza się nie wyodrębniania jezdni i chodników; 
c) w ”asie drogi do”uszcza się o`wietlenie; 

4) zasady ochrony `rodowiska - czę`ć dróg zgodnie z rysunkiem ”lanu znajduje się w granicach projek-

towanego obszaru chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ, a czę`ć dróg znajduje się w specjalnym 

obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ (PLH 320007)Ł Obowiązują warunki 
ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenach 

funkcjonalnych mogą wystę”ować strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - dro-

gi znajdują się na obszarze górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują wa-

runki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

6. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 20KŚW o pow. 0,3190 ha; 

21KDW o pow. 0,5833 ha; 23KDW o pow. 0,2980 ha; 24KDW o pow. 0,1929 ha; 25KDW o pow. 0,2600 ha; 

26KDW o pow. 0,0695 ha; 27KDW o pow. 0,3546 ha; 29KDW o pow. 0,3195 ha obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - drogi wewnętrzne w obrębie terenów nie zurbanizowanych; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające do”uszczalne: 

a) wy”osawenia techniczne drogi; 
b) infrastruktura techniczna dopuszczona w liniach rozgraniczających: 

- kable elektryczne `redniego i niskiego na”ięcia; 
- urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) zasady zagospodarowania - szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 3,0 m do 12,0 m - 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - czę`ć dróg zgodnie z rysunkiem ”lanu znajduje się w granicach projek-

towanego obszaru chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ, a czę`ć dróg znajduje się w specjalnym 

obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ｭDorzecze Parsętyｬ (PLH 320007)Ł Obowiązują warunki 
ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenach 

funkcjonalnych mogą wystę”ować strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. 

Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - 

czę`ć dróg znajduje się na obszarze górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬ. Obo-

wiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 01KPJ o pow. 0,0290 ha; 

02KPJ o pow. 0,1086 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - ciąg ”ieszo-jezdny; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”osawenia techniczne ciągu; 
b) infrastruktura techniczna dopuszczona w liniach rozgraniczających; 
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3) zasady zagospodarowania: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 5,0 m do 10,0 m - zgodnie z rysunkiem planu; 

b) do”uszcza się nie wyodrębniania jezdni i chodników; 
c) w ”asie ciągu ”ieszo-jezdnego do”uszcza się o`wietlenie; 
d) w obrębie ciągu do”uszcza się ”oruszanie tylko ”ojazdów s”ecjalnych i ”ojazdów u”rawnionych; 

4) zasady ochrony `rodowiska - ciąg ”ieszy 02KPJ znajduje się w granicach projektowanego obszaru 

chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ; Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - ciągi 

znajdują się w obszarze górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują wa-

runki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
6) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 

8. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KP o pow. 0,0190 ha, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - ciąg ”ieszy; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 

a) wy”osawenie techniczne ciągu; 
b) do”uszcza się wykorzystanie okresowe ciągów ”ieszych jako dojazdów eks”loatacyjnych do te-

renów do których nie ma innych dojazdów `rodkami trans”ortu nie ”owodującymi zniszczenia 

nawierzchni; 

c) do”uszcza się wykorzystywanie ciągu ”ieszego do ”rzejazdu ”ojazdów s”ecjalnych; 
d) infrastruktura techniczna dopuszczona w liniach rozgraniczających; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 3,0 m do 4,0 m - zgodnie z rysunkiem planu; 

b) do”uszcza się nawierzchnię z polbruku, kamienia i wwiru; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenach 

funkcjonalnych wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowią-
zują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - ciąg 
znajduje się w obszarze górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ i terenie górniczym ｭKoJobrzegｬŁ Obowiązują wa-

runki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%Ł 
RozdziaJ 4 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 26. 1Ł Uwytki rolne ”rzeznaczone ustaleniami obowiązującego ”lanu na cele nierolnicze uzyskaJa 
stosowną zgodę na ”odstawie decyzji związanych z uchwaleniem miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego gminy KoJobrzeg, zatwierdzonego uchwaJą Rady Gminy KoJobrzeg Nr XXXIV/189/97 

z dnia 30 grudnia 1997 r. 

2Ł PozostaJą czę`ć uwytków rolnych ”rzeznacza się na cele nierolnicze zgodnie z ”oniwszym wykazem: 

1) klasy IV pochodzenia mineralnego o pow. 25,4262 ha ”rzeznacza się ustaleniami niniejszego planu na 

cele nierolnicze, 

2) klasy V pochodzenia mineralnego o pow. 3,0176 ha ”rzeznacza się ustaleniami niniejszego planu na 

cele nierolnicze; 

3) klasy VI pochodzenia mineralnego o pow. 3,2509 ha ”rzeznacza się ustaleniami niniejszego planu na 

cele nierolnicze. 

§ 27. Wszystkie inwestycje na terenie objętym ustaleniami ”lanu, które zostaJy zrealizowane, są 

w trakcie realizacji lub są roz”oczęte oraz byJy i są zgodne z obowiązującym w momencie ich roz”oczęcia 
prawem lecz są niezgodne z ustaleniami ”lanu, zostają uznane za ”rzyjęteŁ 
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§ 28. Dla terenów będących wJasno`cią Gminy KoJobrzeg, dróg, terenów ”ublicznych oraz terenów 
infrastruktury technicznej ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu war-

to`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym w wysoko`ci 0,0%.  

 Śla ”ozostaJych terenów, które uznano, we w wyniku ustaleL zmiany ”lanu zyskaJy na warto`ci w sto-

sunku do ustaleL zmienianego ”lanu ustala się stawkę 30% i zostaJa ona za”isana dla ”oszczególnych 
terenów funkcjonalnych. W ”ozostaJych ”rzy”adkach ustala się stawkę 0,0%Ł 

§ 29. Uchyla się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KoJobrzeg, 
zatwierdzonego uchwaJą Rady Gminy KoJobrzeg Nr XXXIV/189/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. dla obrębu 
ewidencyjnego Budzistowo. 

§ 30. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy. 

§ 31. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodnio”omorskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Ko-

JobrzegŁ 

 

 Przewodniczący Rady Gminy  

 

Krzysztof Szopik 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr L/336/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwaJy Nr L/336/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 3 

do uchwaJy Nr L/336/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 4 

do uchwaJy Nr L/336/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr L/336/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr L/336/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KoJobrzeg dla obrębu 
ewidencyjnego Budzistowo 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Rada Gminy KoJobrzeg rozstrzyga, co nastę”uje: 
Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KoJobrzeg dla obrębu 
ewidencyjnego Budzistowo wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `ro-

dowisko w dniach od 21 czerwca 2010 r. do 20 lipca 2010 r. wniesiono uwagi, zgodnie z wykazem 

uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji ”rac ”lanistycznychŁ Uwag nie uwzględnionych ”rzez 
Wójta GmŁ KoJobrzeg nie uwzględnia sięŁ 
 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr L/336/10 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy KoJobrzeg dla obrębu ewidencyjnego 
Budzistowo 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 prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Rada Gminy KoJobrzeg rozstrzyga, co nastę”uje: 

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

kaLców, stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.) - zadania wJasne Gminy, z wyJączeniem zadaL, 
o których mowa w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 2. Realizacja celów ”ublicznych, na terenach nie będących we wJadaniu Gminy, wymaga przepro-

wadzenia ”ostę”owania wywJaszczeniowego, o którym mowa w przepisach o gospodarce nieruchomo-

`ciami lub ”ozyskania terenów dla realizacji tych celów w formie zamiany na nieruchomo`ci będące we 
wJadaniu Gminy. 

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
Gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-

mówieL ”ublicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z ”óunŁ zm.). 

§ 4. 1Ł _rodki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych Gminy, ”ochodzić będą z budwetu oraz będą ”ozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy na 

rozwój regionalny, ”owyczek i kredytów ”referencyjnych lub umów z innymi podmiotami. Limity wydat-

ków budwetowych oraz wieloletnie ”lany inwestycyjne będą kawdorazowo ujęte w budwecie Gminy na 

kawdy rokŁ 
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2Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym mŁinŁ ustawą 

z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z ”óunŁ zm.), ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL ”ublicznych (tjŁ Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z ”óunŁ 
zm.), ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 

z ”óunŁ zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (tjŁ Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z ”óunŁ zmianŁ), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków (tjŁ Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z ”óunŁ zm.) i ustawą z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.). 

3. Starania o ”ozyskanie `rodków strukturalnych funduszy na rozwój regionalny, ”owyczek i kredytów 
”referencyjnych będą ”rowadzone samodzielnie przez GminęŁ 

4. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewącej do zadaL wJasnych Gminy, 

”rowadzona będzie we ws”óJdziaJaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi dziaJającymi 

i inwestującymi na terenie Gminy, tak, aby zoptymalizować wydatki ”ubliczne, n”Ł koordynacja ”rac ”rzy 
realizacji ”oszczególnych rodzajów uzbrojenia technicznego wraz z budową nawierzchni ulicŁ 

5Ł Jako gJówne zasady realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewącej do zadaL 
wJasnych Gminy, przyjmuje się uwzględnianie szeroko ”ojętego interesu ”ublicznego mieszkaLców oraz 
rachunku ekonomicznego uwzględniającego efektywno`ć inwestycji, czyli wysoko`ć nakJadów przypada-

jących na jednego mieszkaLca korzystającego z wybudowanej infrastruktury. 

§ 5. Przewiduje się, we Jączne koszty ”rzygotowania nieruchomo`ci w włw zakresie na ”oszczególne 
cele, ”ochodzić będą z budwetu Gminy i wyliczone na podstawie indywidualnych ocen i wycen. 
2104 

 

 

 

2105 
2105 

UCHWAIA NR L/337/10 

 RADY GMINY KOIOBRZśG 

 z dnia 27 wrze`nia 2Ńń0 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę`ci miejscowo`ci 
Śuwirzyno - pomiędzy obrębami: Grzybowo, Stary Borek, Karcino oraz istniejącymi drogami 

gminnymi i powiatowąŁ 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

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

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) 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, zmia-

ny: 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 123, poz. 803, 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 

Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), Rada Gminy KoJobrzeg 
uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwalą Nr XXVIII/169/2005 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 23 wrze`nia 2005 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejsco-

wo`ci Śuwirzyno, obręb ewidencyjny Śuwirzyno, zmienioną uchwaJą Nr XI/66/2007 z dnia 13 sierpnia 

2007 r. oraz uchwaJą Nr XLIV/294/10 z dnia 30 marca 2010 r., ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJobrzeg, ”rzyjętego uchwaJą 


