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3. S”osób realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do zadaL wJa-

snych gminy okre`lają uchwalane ”rzez Radę Gminy strategie, plany i programy w tym m.in. wieloletnie 

plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwesty-

cyjne i inne. 

§ 2. 1. Zadania w zakresie ww. inwestycji będą finansowane w caJo`ci lub w czę`ci z budwetu gminy 

oraz ze uródeJ zewnętrznych (takich jak m.in. `rodki wJasne ”rzedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyj-

nych, `rodki strukturalne, fundusze unijne i poza unijne, kredyty i ”owyczki i inne), w oparciu o obowiązu-

jące ”rze”isy i zawarte umowy. 

2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.). 

3. Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy oraz inwestycje, 

których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy będą uchwalane w uchwale budwetowej Rady 
Gminy. 
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UCHWAIA NR LVIII/494/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Drawsko Pomorskie. 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675; Nr 119, poz. 804; Nr 149, poz. 996; Nr 155, poz. 1043), 

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIII/94/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 ”audzier-

nika 2003 r. w s”rawie ”rzystąpienia do zmiany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie i uchwaJą Nr XLIV/389/2006 Rady Miejskiej w Drawsku Po-

morskim z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającą uchwaJę w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany 

w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie oraz 

”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Drawsko Pomorskie ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 

25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Drawsko Pomorskie, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Drawsko Pomorskie, obejmującą obszar miejscowo`ci Gudowo o Jącznej ”owierzchni 
180,95 ha, oznaczoną na rysunku zmiany planu. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJączniki nr 1 - rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo`ci 
Gudowo opracowany w skali 1:2000; 

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

ny Drawsko Pomorskie; 
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3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Na rysunku zmiany ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) przeznaczenie terenu; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) zabytki w”isane do rejestru zabytków ”odlegające ochronie; 
6) zabytki chronione zmianą ”lanu; 
7) granice strefy ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy; 

8) granice stref ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIｬ i ｭWIIIｬ; 
9) zasady ”odziaJu (”rojektowane granice dziaJek). 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów - na rysunku oznaczono symbolami przeznaczenie  

terenów: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MN,MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej; 

3) MN,Ut - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usJug turystyki; 
4) MN,U,Ut - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usJugowej, tereny zabu-

dowy usJug turystyki; 
5) MNL,Ut - tereny zabudowy rekreacyjnej indywidualnej, tereny zabudowy usJug turystyki; 
6) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

7) MW,MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, tereny zabudowy usJugowej; 
8) U - tereny zabudowy usJugowej; 
9) U,Ut - tereny zabudowy usJugowej, tereny zabudowy usJug turystyki; 
10) U,MN - tereny zabudowy usJugowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

11) U,Uk - tereny zabudowy usJugowej, tereny zabudowy usJug kultury; 
12) Ut - tereny zabudowy usJug turystyki; 
13) Ut,MNL - tereny zabudowy usJug turystyki, tereny zabudowy rekreacji indywidualnej; 

14) Ut,U - tereny zabudowy usJug turystyki, tereny zabudowy usJugowej; 
15) Ut,U,MN - tereny zabudowy usJug turystyki, tereny zabudowy usJugowej, tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej; 

16) Ut,RM - tereny zabudowy usJug turystyki, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych; 

17) US - tereny sportu i rekreacji; 

18) US,Ut - tereny sportu i rekreacji, tereny zabudowy usJug turystyki; 
19) US,ZP - tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej (”arki, skwery zieleLce); 
20) Uo - tereny zabudowy usJug o`wiaty; 
21) Uks - tereny zabudowy usJug sakralnych; 
22) R - tereny rolnicze; 

23) RU,Ut - tereny obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny 

zabudowy usJug turystycznych; 
24) ZL - tereny lasów; 
25) ZP - tereny zieleni urządzonej (”arki, skwery zieleLce); 
26) ZP,K,E - tereny zieleni urządzonej (”arki, skwery zieleLce), tereny infrastruktury technicznej - kanali-

zacja, tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

27) ZC - tereny cmentarzy; 

28) WS - tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych; 
29) K,W - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja i wodociągi; 
30) W - tereny infrastruktury technicznej - wodociągi; 
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31) E - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

32) K - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja; 

33) KP - tereny ”laców ”ublicznych; 
34) KDz - tereny ulic publicznych zbiorczych (powiatowych); 

35) KDl - tereny ulic publicznych lokalnych (gminnych); 

36) KDd - tereny ulic publicznych dojazdowych; 

37) KDd,Kp - tereny ulic ”ublicznych dojazdowych, tereny ”arkingów; 
38) KDW - tereny ulic wewnętrznych. 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) nalewy zachować warto`ciową historyczną zabudowę `wiadczącą o towsamo`ci ”rzestrzennej miej-

scowo`ci i kontynuować lokalizację tradycyjnej wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej; 
2) wysoko`ć nowej zabudowy ”owinna być dostosowana do wysoko`ci istniejącej w sąsiedztwie zabu-

dowy historycznej i nie ”owinna jej ”rzekraczać; dotyczy to takwe budynków gos”odarczych i gara-

wowych; 
3) dachy nalewy ksztaJtować jako ”ochyJe, dwu i wielospadowe o nachyleniu ”oJaci dachowych 30o-50o; 

budynki gospodarcze i garawowe 15-30o, z dopuszczeniem dachów ”Jaskich dla budynków ”oJowo-

nych ”oza strefą ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy; 

4) dla budynków ”oJowonych w strefie ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego i zabytkowej 

zabudowy ustala się ”okrycie dachów ”ochyJych dachówką ceramiczną, betonową lub innym mate-

riaJem dachówko”odobnym w odcieniach czerwieni, brązu, antracytu i czerni; 

5) ustala się nakaz stosowania ”astelowej kolorystyki elewacji dla wszystkich budynków ”rojektowa-

nych na terenach znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego i za-

bytkowej zabudowy; 

6) ustala się nastę”ujące ”oJowenie kalenic budynków na terenach 58MN,Ut; 63MN,Ut; 70MN; 73MN; 
75MN,Ut - co najmniej 70% Jącznej dJugo`ci kalenic dachów, równolegJych do linii rozgraniczenia 

z ulicą 01KDz; 
7) nowe budynki gos”odarcze mogą mieć wysoko`ć jednej kondygnacji + ”oddasze nieuwytkowe, o wy-

soko`ci nie większej niw 6 m; 

8) ustala się lokalizację zabudowy gos”odarczej i garawowej w odsunięciu od obowiązującej lub nieprze-

kraczalnej linii zabudowy tj. w odlegJo`ci nie mniejszej niw caJkowita dJugo`ci bocznej `ciany budynku 
zlokalizowanego na froncie dziaJki (w obowiązującej lub nie”rzekraczalnej linii zabudowy); 

9) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków gos”odarczych przy granicy bocznej i tylnej dziaJki; 
10) budynki gos”odarcze realizowane na równych dziaJkach ”rzy ich ws”ólnych granicach winny mieć 

jednakowe parametry zabudowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt i wysoko`ć dachów, 
rozwiązania materiaJowe); 

11) zakazuje się lokalizacji garawy i budynków gos”odarczych blaszanych; 
12) nową zabudowę (budynki) lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnych i obowiązujących linii 

zabudowy, okre`lonych na rysunku zmiany planu; 

13) do”uszcza się wysunięcia ”oza nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej ”arteru: do 0,5 m, 

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp: do 1,3 m, 

c) innych elementów tj. w szczególno`ci: ”rzedsionków, daszków nad wej`ciami, studzienek do-

`wietlających ”iwnice: do 1,5 m ”rzed linię zabudowy, 
d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami; 

14) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w s”osób zmieniający lub zakrywający 

elementy wystroju architektonicznego, np.: kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balustra-

dy, gzymsy i zwieLczenia, ”Jyciny i kom”ozycje sztukatorskie, ”oJacie dachowe it”.; 
15) do”uszcza się realizację no`ników reklamowych przy czym: 

a) Jączna ”owierzchnia no`nika, mierzona ”o obrysie zewnętrznym nie mowe być większa niw 2 m2, 

b) reklama w formie tablic (szyldów) reklamowych mocowanych do elewacji budynków i ”arkanów, 
c) reklama dotyczy dziaJalno`ci ”rowadzonej na terenie nieruchomo`ci; 

16) na terenie objętym zmianą ”lanu, zakazuje się realizacji no`ników reklamowych wolnostojących za 
wyjątkiem sJu”ów ogJoszeniowych; 

17) ustala się zachowanie istniejącego systemu melioracyjnego; 

18) w ”rzy”adku konieczno`ci naruszenia systemu melioracji nalewy ”o uzgodnieniu z zarządcą sieci za-

stosować rozwiązanie zastę”cze, zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
19) zakazuje się realizacji ”rzęseJ ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowych; 
20) wszystkie wyznaczone na rysunku zmiany ”lanu tereny są terenami rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury technicznej. 
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§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) realizacja inwestycji w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu i Obszaru Natura 2000 ｭOstoja 

Drawskaｬ PLB320019, ｭJezioro Lubie i Dolina Drawyｬ PLH320023 musi uwzględniać zasady zago-

spodarowania i uwytkowania terenu na tych obszarach oraz zakazy okre`lone w ”rze”isach odręb-

nych, w szczególno`ci ustawy o ochronie przyrody; 

2) nakazuje się zachowanie istniejących stosunków wodnych; 
3) zakazuje się wykonywania ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu; 
4) nakazuje się zachowanie stanowisk kocanki ”iaskowej lub uzyskanie zgody na jej usunięcie na ”od-

stawie ”rze”isów odrębnych; 
5) nakazuje się u”orządkować zieleL ”odworskiego ”arku krajobrazowego i cmentarza wraz z sąsiednim 

parkiem oraz dokonać nasadzeL uzu”eJniających; 
6) do nasadzenia drzew i krzewów stosować gatunki drzew i krzewów, ty”owe dla Pojezierza Draw-

skiego i danego siedliska; 

7) nakazuje się zachowanie najcenniejszych drzew i krzewów, zadrzewienia `ródJąkowego i `ród”olnego 
oraz zadrzewienia wzdJuw cieków i akwenów wodnych; 

8) do”uszcza się realizację urządzeL obsJugi s”rzętu wodnego, ”omostów oraz ką”ielisk wyJącznie w miej-

scach niezatrzcinionych, które zostaJy wyznaczone na rysunku zmiany planu. 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zabytek w”isany do rejestru zabytków ”od nr 222, (ko`cióJ wraz 

z otoczeniem) który objęty jest ochroną konserwatorską na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; 
2) na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zabytki, objęte ochroną niniejszą zmianą ”lanu, dla których obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
a) ustala się obowiązek zachowania ukJadu kom”ozycyjnego bryJy i elewacji budynków, 
b) zakazuje się nadbudowy budynków i zmiany geometrii dachów, 
c) do”uszcza się rozbudowę budynków ”od warunkiem zachowania ”ierwotnego wyglądu bryJy bu-

dynku od strony frontowej przy czym: 

- rozbudowywana czę`ć winna gabarytami, ksztaJtem dachu, rozwiązaniami materiaJowymi, 

detalami nawiązywać do czę`ci istniejącej, 
- wysoko`ć kalenicy i górnej krawędzi elewacji dobudowywanego obiektu nie mowe być wyw-

sza od istniejących, 
- nalewy stosować ten sam rodzaj pokrycia i kąt nachylenia dachów; 

d) ustala się obowiązek zachowania i odtworzenie form detali architektonicznych; 

e) zakazuje się wykonywania dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych od strony elewacji 

frontowych oraz w szczytach budynków, chyba we będzie to udokumentowane w archiwalnych 

materiaJach ikonograficznych; 
f) zakazuje się ocie”lania od zewnątrz budynków o elewacji ceglanej i kamiennej; 

g) ustala się obowiązek zachowania historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach 

istniejących, za wyjątkiem ada”tacji budynków gos”odarczych na cele związane z usJugami tury-

stycznymi; 

h) zakazuje się stosowania okien o podziale innym niw symetryczny w budynkach projektowanych; 

i) zakazuje się realizacji balkonów, w tym balkonów w ”oJaciach dachowych oraz realizacji loggi od 

strony frontowej budynków; 
j) zakazuje się realizacji lukarn od frontu budynków, do`wietlenie ”omieszczeL realizować ”o”rzez 

okna ”oJaciowe; 
k) do”uszcza się realizację lukarn od strony elewacji tylnej, na nastę”ujących zasadach: 

- obowiązuje jedna forma lukarn na jednym budynku, 

- rozmieszczenie lukarn musi być ”od”orządkowane oryginalnym osiom kompozycji elewacji, 

w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów okiennych i/lub drzwiowych, 
- dachy lukarn realizować na jednakowej wysoko`ci w stosunku do gJównej kalenicy budynku; 
- dachy lukarn nie mogą się Jączyć ze sobą, 
- minimalna odlegJo`ć lukarny od `ciany ”o”rzecznej - 1,5 m, 

- maksymalna Jączna ”owierzchnia lukarn nie mowe ”rzekroczyć 25% ”owierzchni dachu, ”rzy 
czym powierzchnia okna w lukarnie nie mowe być większa niw 70% ”owierzchni oryginalnego 
otworu okiennego na obiekcie na którym będzie realizowana; 

3) na rysunku zmiany ”lanu wyznacza się granice stref ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIｬ 

i ｭWIIIｬ objęte ochroną na ”odstawie niniejszego planu; 

4) dla strefy ｭWIIｬ - czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych ustala się: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

”rzez od”owiedni organ ds. ochrony zabytków, 
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b) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, poprzedza-

jących roz”oczęcie ”rac ziemnych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi; 

5) dla stref ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIIｬ ustala się: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych; 

6) w ”rzy”adku rozbiórki budynków zabytkowych objętych ochroną, ustala się: 
a) obowiązek wykonania inwentaryzacji architektonicznej i fotograficznej w ramach procedury wy-

maganej prawem budowlanym i przekazania jednego egzemplarza do archiwum wJa`ciwego 
urzędu ochrony zabytków, 

b) nowo”rojektowane budynki winny odtwarzać gabaryty, geometrię dachów, zasadniczą kompozy-

cję elewacji oraz materiaJ elewacji budynku rozebranego w oparciu o dokumentację historyczną; 
7) na rysunku okre`lono strefę ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego i zabytkowej zabudo-

wy, dla której ustala się: 
a) dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej i architektury dominu-

jącej na terenie zmiany planu, 

b) dostosowanie architektury nowych obiektów budowlanych w obrębie strefy do form i gabarytów 
istniejącej zabudowy na terenie zmiany planu, 

c) stosowanie do wykoLczenia elewacji budynków, materiaJów tradycyjnych takich jak cegJa ”eJna, 
cegJa silikatowa, drewno, kamieL naturalny, tynk cementowo-wapienny, 

d) w ”rzy”adku wykoLczenie elewacji budynku tynkiem, ustala się nakaz stosowania ”astelowej ko-

lorystyki elewacji dla wszystkich budynków ”rojektowanych na terenach strefy ochrony konser-

watorskiej ukJadu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy. 

§ 6. Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) przestrzenie publiczne - ulice i ”lace winny być realizowane jako ”rzestrzenie re”rezentacyjne, urządzo-

ne i wy”osawone w urządzenia ”omocnicze, maJą architekturę w jednolitej stylistyce, nawierzchnie itp.; 

2) w przestrzeniach ulic mogą być lokalizowane sJu”y ogJoszeniowe o tradycyjnej i ujednoliconej archi-

tekturze; 

3) w ”rzestrzeniach ulic mogą być lokalizowane zgodnie z ”otrzebami obiekty ”rzystanków autobusowych, 

w których mogą być zlokalizowane niewielkie obiekty usJugowe (handlowe). 

§ 7. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci. 

1) ”odziaJ na dziaJki budowlane istniejący i zasady ”odziaJu (”rojektowane granice dziaJek) okre`lono na 
rysunku zmiany planu i w ustaleniach szczegóJowych Rozdz. 3; 

2) do”uszcza się korekty granic dziaJek nie ”okrywających się z liniami rozgraniczającymi, mające na 
celu ”o”rawę ich funkcjonalno`ci (dostę” komunikacyjny, poprawa ksztaJtu dziaJek, za”ewnienie wJa-

`ciwych warunków usytuowania istniejących budynków); 
3) niezalewnie od ustaleL zmiany ”lanu, do”uszcza się wydzielenie dziaJek ”od obiekty i urządzenia infra-

struktury technicznej. 

§ 8. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów i ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
wymagających s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko, okre`lonych w ”rze”isach odręb-

nych, z wyjątkiem obiektów sJuwących dziaJalno`ci s”ortowej i turystycznej oraz inwestycji celu pu-

blicznego; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 1000 m2; 

3) zakazuje się lokalizacji obiektów i dziaJalno`ci handlu hurtowego, ”unktów sku”u surowców wtór-

nych, warsztatów samochodowych, lakierni, myjni, piekarni; 

4) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaga-

niami obrony cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi. 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) obsJuga komunikacyjna obszaru odbywać się będzie ”o”rzez istniejącą ulicę zbiorczą oznaczoną na 
rysunku zmiany planu symbolem KDz oraz gminne ulice lokalne i dojazdowe oznaczone na rysunku 

odpowiednio KDl i KDd; 
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2) ”eJną obsJugę komunikacyjną obszaru ulice wewnętrzne oznaczone na rysunku zmiany planu symbo-

lem KDW; 

3) ”owiązania z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym gminnym i ponadlokalnym za”ewniają ulice 
okre`lone w pkt 1; 

4) na rysunku zmiany ”lanu okre`lono lokalizację terenów ”rzeznaczonych na ”arkowanie samochodów 
oznaczonych symbolami Kp; 

5) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miejsca ”ostojowe terenów, na których 

”rzewidziane są do realizacji nowe budynki: 
a) dla obiektów usJugowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 40 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
b) dla usJug turystycznych - 1 stanowisko na 1 ”okój hotelowy lub 1 stanowisko na 5-ciu uwytkow-

ników; nalewy ”rzewidzieć miejsca ”ostojowe dla autokarów w zalewno`ci od wielko`ci obiektu 

i liczby uwytkowników, 
c) dla budynków jednorodzinnych - dla jednego budynku mieszkalnego maksimum 2 stanowiska 

w 1 garawu wolnostojącym lub wbudowanym, 

d) dla budynków wielorodzinnych - minimum 1 stanowisko na 1 mieszkanie, maksimum 2 stanowi-

ska na 1 mieszkanie z uwzględnieniem miejsc postojowych w garawach, 
e) dla zabudowy mieszkaniowej pensjonatowej - jak w lit. d + 1 stanowisko na 1 ”okój hotelowy; 

6) w przypadku braku technicznych mowliwo`ci za”ewnienia miejsc ”arkingowych, do”uszcza się reali-
zację nowych inwestycji, dla których miejsca ”ostojowe zostaną zlokalizowane ”oza granicami dziaJki 
(np. w ramach ”arkingów ”ublicznych - wydzielonych lub w ramach ulic, lub miejsca zapewnione w ra-

mach umowy z podmiotem dys”onującym takimi miejscami), 

7) caJy obszar zmiany planu jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, które mogą ”odlegać ”rze-

budowie, rozbudowie i wymianie; dla nowych inwestycji nalewy za”ewnić wykonanie ”eJnego uzbro-

jenia w ”odstawową sieć infrastruktury technicznej ”owiązaną z istniejącym systemem miejskim, 

oraz ”odJączenia do niej terenów zabudowanych w zakresie: 

a) wodociągu, 
b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej, 

e) sieci telekomunikacyjnej - skablowanej, podziemnej, 

f) sieci gazowej; 

8) w zakresie wodociągu ustala się: 
a) ”rzebudowę i rozbudowę istniejącej sieci (min ø90), 
b) zwodociągowanie wszystkich terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania, 

c) do czasu realizacji sieci wodociągowej, do”uszcza się zao”atrzenia w wodę z ujęć wJasnych ”od 
warunkiem s”eJnienia wymogów ”rze”isów odrębnych, w szczególno`ci ”rze”isów ochrony `ro-

dowiska i przyrody; 

9) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się: 
a) utrzymanie, ”rzebudowę i rozbudowę istniejącej grawitacyjne i tJocznej sieci gminnej (min ø40), 
b) ”rzyJączenie wszystkich terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania, 

c) do czasu realizacji sieci w ”eJnym zakresie do”uszcza się realizację zbiorników bezod”Jywowych; 
10) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się: 

a) budowę, ”rzebudowę i rozbudowę sieci (min ø250); 
b) do”uszcza się rozsączanie wód o”adowych w ramach dziaJek, 
c) zezwala się na gromadzenie wód o”adowych w zamkniętych bądu otwartych zbiornikach, 
d) wody opadowe z ”arkingów mogą być od”rowadzone na zasadach okre`lonych w przepisach od-

rębnych; 
11) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne n/n ”rzyJączone do 

sieci s/n ”o”rzez istniejące i projektowane elektroenergetyczne stacje transformatorowe, oznaczone 

symbolem E; 

12) w zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala się ”rzebudowę i rozbudowę istniejącej sieć telekomunika-

cyjnej podziemnej, 

13) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się: do”uszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych 

z zastosowaniem urządzeL atestowanych; 
14) w zakresie sieci gazowej ustala się budowę sieci gazowej `redniego i niskiego ci`nienia na caJym ob-

szarze zmiany ”lanu (ø32 - ø150); 
15) nowo”rojektowane sieci uzbrojenia technicznego nalewy ”rowadzić w przestrzeniach publicznych (uli-

cach, terenach zieleni) zgodnie z przepisami odrębnymi; 

16) istniejące sieci uzbrojenia technicznego, kolidujące z projektowanym w niniejszej zmianie planu zain-

westowaniem, nalewy ”rzeJowyć; 
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17) od”ady nalewy gromadzić w pojemnikach na terenie i od”rowadzać je zgodnie z ”olityką od”adową 
gminy na komunalne skJadowisko od”adów, natomiast odpady z dziaJalno`ci ”rodukcyjnej o ile nie 

stanowią od”adów o charakterze komunalnym winny być unieszkodliwiane i wywowone na warun-

kach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
18) alternatywne zaopatrzenie w wodę nalewy za”ewnić ze studni ”ublicznych zgodnie z przepisami od-

rębnymi. 

§ 10. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i uwytkowania te-

renów - do czasu realizacji ustaleL niniejszej zmiany planu, tereny mogą być uwytkowane w dotychcza-

sowy s”osób. 

§ 11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

a takwe obszarów wymagających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji - istniejące zagos”odarowanie terenów 
produkcyjnych i usJugowych charakteryzuje się niskimi walorami przestrzennymi, dla których konieczna 
jest rehabilitacja zabudowy i poprawa wizerunku przestrzennego. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 12. 
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§ 13. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 15,65 ha, oznaczonych na rysunku 

zmiany planu symbolami: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) 01KDz (2,75 ha) - ulica publiczna klasy zbiorczej, 

b) 02KDl (0,87 ha) - ulica publiczna klasy lokalnej, 

c) 03KDd (5,62 ha) - ulica publiczna klasy dojazdowej (gminna), 

d) 04KDW (5,86 ha) - ulica wewnętrzna, 
e) 05KDd,Kp (0,55 ha) - ulica publiczna klasy dojazdowej, parking; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulic publicznych i wewnętrznych wyzna-

czają linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem zmiany ”lanu; zakazuje się ”odziaJów terenów ulic te-

reny ulic publicznych i wewnętrznych; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się realizację ulic wewnętrznych i dojazdowych bez wydzielenia jezdni i chodnika, 

z urządzeniami wymuszającymi bez”ieczeLstwo ruchu uwytkowników, 
b) na terenach ulic, ograniczonych liniami rozgraniczającymi, do”uszcza się ”rowadzenie `ciewek 

rowerowych, 

c) na terenach ulic dojazdowych i lokalnych, ograniczonych liniami rozgraniczającymi, do”uszcza się 
tworzenie ”arkingów ulicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) na terenach ulic, ograniczonych liniami rozgraniczającymi do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbro-

jenia technicznego podziemnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) na terenach ulic, ograniczonych liniami rozgraniczającymi, nalewy zrealizować o`wietlenie uliczne 

f) ulice lokalne, zbiorcze stanowią ulice ”rowadzenia komunikacji publicznej (autobusowej), 

g) w ramach ulic okre`lonych w lit. e mogą być w zalewno`ci od ”otrzeb lokalizowane ”rzystanki 
komunikacji publicznej, 
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h) realizacja drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 04KDW, biegnącej wzdJuw ”oJudniowej granicy 

terenu 87ZC, wymaga uzyskania od”owiedniej zgody ws”ólnoty wyznaniowej oraz ”rzeprowa-

dzenia badaL archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 14. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą traci moc ”lan miejscowy zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego gminy Drawsko Pomorskie uchwalony uchwaJą Nr XXIV/196/96 Rady Miejskiej w Drawsku Pomor-

skim z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Woj. KoszaliLskiego z 1996 r. Nr 20, poz. 67; z 1998 r. Nr 31, 

poz. 220). 

§ 15. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

JarosJaw ZduLczyk 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LVIII/494/2010 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 9 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LVIII/494/2010 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 9 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LVIII/494/2010 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie 

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675; Nr 119, poz. 804; Nr 149, poz. 996; Nr 155, poz. 1043), Rada Miejska 

w Drawsku Pomorskim rozstrzyga, co nastę”uje: 
Do projektu zmiany ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu 
na `rodowisko, wniesiono nastę”ujące uwagi, których czę`ciowo nie uwzględniono: 

1. Uwaga wniesiona w dniu 22 czerwca 2010 r. dotyczyJa dziaJki nr ewid.154/2. W związku z tym 

we skJadający uwagę jest rolnikiem i nie zamierza zmieniać uwytkowania zawieraJa s”rzeciw wo-

bec zmiany ”rzeznaczenia terenu na cele zabudowy usJug turystyki. Uwaga zostaJa uwzględniona 
czę`ciowo. Ustalenia szczegóJowe ”lanu dla terenu, na którym ”oJowona jest dziaJka nr 154/2 

uzu”eJniono o zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

uwzględniającą stan istniejący i interes skJadającego uwagę, w”rowadzając jednocze`nie zakaz 
hodowli zwierząt gos”odarskich z wyJączeniem ”szczóJ. 

2. Uwaga wniesiona w dniu 14 czerwca 2010 r. dotyczyJa dziaJek nr ewid. 129/2, 129/3, 129/7,132/2. 

Uwaga zostaJa uwzględniona czę`ciowo.  

Ustalenia ”lanu dla terenu dziaJek nr 129/2, 129/3, 129/7 uzu”eJniono o zabudowę usJugową 
oraz do”uszczono zachowanie istniejącej funkcji obsJugi rolnictwa i ”rodukcji rolniczej za wyjąt-

kiem chowu zwierząt gos”odarskich i skorygowano ustalenia planu umowliwiając zabudowę ”asa 
zieleni na terenie dziaJki nr 132/2. 

3. Uwaga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. dotyczyJa dziaJki nr ewid. 147/2 i zawieraJa uwagę 
dotyczącą usunięcia ”asa zieleni z terenu dziaJki. Uwaga zostaJa uwzględniona czę`ciowo. Sko-

rygowano ustalenia planu, umowliwiając tym samym zabudowę ”asa zieleni. 

4. Uwaga wniesiona w dniu 6 lipca 2010 r. dotyczyJa dziaJki nr ewid. 133/2 i zawieraJa uwagę do-

tyczącą zmniejszenia lub likwidacji ”asa zieleni. Uwaga zostaJa uwzględniona czę`ciowo. Skory-

gowano ustalenia planu, umowliwiając tym samym zabudowę ”asa zieleni. 

Do projektu zmiany planu w dniu 23 sierpnia 2010 r. (”o terminie ustalonym ogJoszeniu o wyJoweniu ”lanu 

do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko), wniesiono uwagę o li-

kwidacji drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 04KDW, za”rojektowanej wzdJuw linii brzegowej jeziora 
Lubie. Uwaga zostaJa nieuwzględniona. 
 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LVIII/494/2010 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 75, 



Dziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 133 ｦ 17472 ｦ Poz. 2668 

 

poz. 474, Nr 106, poz. 675; Nr 119, poz. 804; Nr 149, poz. 996; Nr 155, poz. 1043), Rada Miejska 

w Drawsku Pomorskim okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci 

wodociągowej, budowa dróg ”ublicznych i wewnętrznych będących wJasno`cią gminy, 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 

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

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 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) - stanowią zdania wJasne gminy. Ustalenia planu, do czasu realizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej, do”uszczają stosowanie rozwiązaL zastę”czych (zbiorników bezod”Jywowych, indywidualnych 
ujęć wody, rozsączanie wód o”adowych lub gromadzenie w zbiornikach w ramach dziaJek), zatem obo-

wiązek ich realizacji nie wystę”uje bez”o`rednio ”o uchwaleniu ”lanu. Realizacja dróg ”ublicznych i we-

wnętrznych, które będą wJasno`cią Gminy Drawsko Pomorskie, nastę”ować będzie sukcesywnie w ra-

mach wieloletniego programu inwestycyjnego. 

2. Finansowanie inwestycji o których mowa w § 1 ust. 1, odbywać się będzie z budwetu gminy na 

mocy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020), przy 

czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej gminy, 

2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych. 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym i ustawą 

Prawo ochrony `rodowiska. 

§ 2. 1. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii związane z dziaJaniami inwestycyjnymi 

realizowanymi przez gminę (”rzyJącza energetyczne lub gazowe) realizowane będą w s”osób okre`lony 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, 

poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, 

poz. 790, Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 

Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530) 

przez dystrybutora energii. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 odbywać się będzie z budwetu gminy na mocy 
”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020) oraz sto-

sownych umów zawartych z dystrybutorem energii. 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rzepisami, w tym, m. in., ustawą 
Prawo energetyczne, Prawo budowlane i ustawą Prawo ochrony `rodowiska. 
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