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UCHWAIA NR LVI/409/10 

 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

pn. ｭTatyniaｬ. 

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

strzennym (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; 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), Rada 

Miejska w Policach uchwala, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego Gminy Police, uchwala się zmiany: 

1) miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ”rzyjętego uchwaJą Nr XLIV/340/01 Rady 

Miejskiej w Policach z dn. 27 listopada 2001 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Police w czę`ci dotyczącej miejscowo`ci: Trzeszczyn, Tatynia, WieLko-

wo i Siedlice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2002 r. Nr 4, poz. 86) dla ob-

szaru obejmującego trzy tereny z obrębu Tatynia oraz 

2) miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ”rzyjętego uchwaJą Nr V/31/07 Rady Miejskiej 

w Policach z dn. 6 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego pn. ｭPilchowo IIｬ. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Nr 49, poz. 728) dla obszaru obejmującego czę`ć obrębu Sierakowo, 

zgodnie z uchwaJą Nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 lutego 2008 r. W sprawie przystą-
”ienia do s”orządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ｭTatyniaｬ. 

§ 2. 1Ł Ilekroć w uchwale mowa jest o ｭplanieｬ, rozumie się ”rzez to Jącznie wszystkie wymienione 

w § 1 zmiany. 

2. Dla wymienionych § 1 pkt 1 ｭterenówｬ oraz obszaru zmiany wymienionej § 1 pkt 2, stanowiących 
izolowane fragmenty obszaru objętego ”lanem, w”rowadza się ws”ólne okre`lenie: ｭjednostka planuｬ lub 

w skrócie ｭjednostkaｬŁ Wywej o”isane jednostki będą w planie oznaczone jako: 

1) jednostka Ta: fragment obrębu nr 10 Tatynia o powierzchni ok. 80 ha, obejmujący miejscowo`ć Ta-

tynia, rozciągającą się wzdJuw ”asma wyznaczonego ”rzez rzekę Gunicę i drogę ”owiatową nr 0606Z 

Tanowo - Police wraz z ”oJowonymi na ”óJnoc i ”oJudnie od tego ”asma terenami rolnymi; 

2) jednostka Tb: obszar dziaJki geodezyjnej nr 1 w obrębie nr 10 Tatynia, o powierzchni 1,06 ha; 

3) jednostka Tc: obszar czę`ci dziaJki geodezyjnej nr 72/2 w obrębie nr 10 Tatynia, o powierzchni ok. 

0,58 ha; 

4) jednostka S: obszar dziaJek geodezyjnych nr 5/51, 5/52, 5/53, 5/54 i 5/55 w obrębie nr 8 Sierakowo 

o Jącznej ”owierzchni okŁ 0,7 ha. 

§ 3. 1Ł Tre`ć uchwaJy, zwana dalej ｭtekstem planuｬ, skJada się z nastę”ujących dziaJów i rozdziaJów: 

1) ŚziaJ I - Prze”isy ogólne; 
2) ŚziaJ II - Postanowienia ws”ólne dla caJego obszaru objętego ”lanem; 

3) ŚziaJ III - Ustalenia szczegóJowe dla terenów: 
a) RozdziaJ 1 - Ustalenia szczegóJowe dla jednostki Ta, 
b) RozdziaJ 2 - Ustalenia szczegóJowe dla jednostki Tb, 
c) RozdziaJ 3 - Ustalenia szczegóJowe dla jednostki Tc, 
d) RozdziaJ 4 - Ustalenia szczegóJowe dla jednostki S, 
e) RozdziaJ 5 - Ustalenia szczegóJowe dla terenów komunikacyjnych; 
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4) ŚziaJ IV - Prze”isy koLcoweŁ 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy jest: 

1) zaJącznik nr 1 - czę`ć graficzna stanowiąca zaJącznik do uchwaJy, zwana dalej ｭrysunkiem planuｬ, 

w skali 1:1000, na który skJada się: 
a) arkusz 1 obejmujący jednostkę Ta, 
b) arkusz 2 obejmujący jednostkę Tb, 
c) arkusz 3 obejmujący jednostkę Tc, 
d) arkusz 4 obejmujący jednostkę S; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, oraz zasad ich finansowania; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

§ 4. 1Ł Uwyte w uchwale ”ojęcia oznaczają: 

1) ｭterenｬ - oznaczony symbolem cyfrowym i literowym fragment obszaru objętego ”lanem, wyznaczo-

ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, dla którego w ”lanie okre`lono ”rzeznaczenie i zasady 

zagos”odarowania; okre`lenie to nie odnosi się do ｭterenówｬ wymienionych § 1 pkt 1, zwanych 

w planie ｭjednostkamiｬ; 
2) ｭnieprzekraczalna linia zabudowyｬ - linia, wyznaczająca granicę obszaru, wewnątrz którego winien 

zawierać się caJy obrys budynku ”o”rowadzony ”o ”owierzchni zewnętrznych `cian budynkuŁ Śla 
istniejących budynków - do ”owierzchni zewnętrznej `ciany budynku nie zalicza się: ganków, wiatro-

Ja”ów, schodów i ”ochylni wej`ciowych do budynku, wykuszy, balkonów i innych podobnych ele-

mentów bryJy budynku; 
3) ｭobowiązująca linia zabudowyｬ - linia, wzdJuw której obowiązuje lokalizacja zewnętrznej `ciany bu-

dynkuŁ Śo ”owierzchni zewnętrznej `ciany budynku nie zalicza się: ganków, wiatroJa”ów, schodów 

i ”ochylni wej`ciowych do budynku, wykuszy, balkonów i innych podobnych elementów bryJy bu-

dynku; 

4) ｭpowierzchnia zabudowyｬ - suma ”owierzchni zabudowy budynków i tymczasowych obiektów bu-

dowlanych o terminie lokalizacji ”owywej 120 dni, zlokalizowanych na dziaJce budowlanej; 
5) ｭwysoko`ć zabudowyｬ - wysoko`ć budynku mierzona od poziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym 

wej`ciu do budynku lub jego czę`ci ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwywej ”oJowonej 
górnej ”owierzchni ”rzekrycia dachu; 

6) ｭmiejsce postojoweｬ - wyznaczone na terenie, na zewnątrz lub w obrębie budynku, miejsce przezna-

czone na ”ostój ”ojazdu; 
7) ｭtymczasowe zagos”odarowanie, urządzenie i uwytkowanie terenuｬ - s”osób wykorzystania i urzą-

dzenia terenu, a takwe s”osób uwytkowania obiektu, inny niw ”rzeznaczenie terenu, do”uszczone na 

czas okre`lony tjŁ do czasu ich zagos”odarowania zgodnie z planem - zasady tymczasowego zago-

s”odarowania okre`lają ustalenia ”lanu; 
8) ｭno`nik reklamowyｬ - no`nik informacji wizualnej wykorzystywany w celach reklamowych lub ogJo-

szeniowych, w postaci tablicy, urządzenia, elementu obiektu budowlanego lub samodzielnej budowli, 

nie będący znakiem lub urządzeniem sygnalizacyjnym w rozumieniu ”rze”isów o drogach publicznych 

i o ruchu drogowym oraz ”rze”isów o wegludze, ani tablicą informacyjną sJuwącą celom niekomercyjnym: 

a) ｭwolnostojący no`nik reklamowyｬ - no`nik reklamowy będący samodzielnym obiektem budowlanym, 

b) ｭwbudowany no`nik reklamowyｬ - no`nik reklamowy związany konstrukcyjnie z obiektem bu-

dowlanym o przeznaczeniu innym niw ten no`nik lub stanowiący czę`ć takiego obiektu, 
c) ｭszyldｬ - maJy no`nik reklamowy o powierzchni do 0,5 m²; 

9) ｭgJówna ulica wiejskaｬ - droga stanowiąca o` ukJadu ruralistycznego wsi ty”u ｭulicówkaｬ. 

2Ł Uwyte w uchwale sformuJowania nalewy rozumieć: 

1) ｭtymczasowy obiekt budowlanyｬ - zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-

dowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z ”óunŁ zm.); 

2) ｭpowierzchnia terenu biologicznie czynnaｬ - zgodnie z definicjami zawartymi w § 3 roz”orządzenia 
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w s”rawie warunków technicznych, jakim powinny 

od”owiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z ”óunŁ zm.); 

3) ｭdroga publicznaｬ - zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. 

Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z ”óunŁ zm.); 

4) ｭdroga wewnętrznaｬ - zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. 

Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z ”óunŁ zm.); 
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5) ｭdrogaｬ, ｭpas drogowyｬ, ｭulicaｬ, ｭjezdniaｬ, ｭchodnikｬ, - zgodnie z definicjami zawartymi w art. 4 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z ”óunŁ 
zm.); 

6) ｭpas ruchuｬ, ｭ”ostój ”ojazduｬ, ｭsamochód osobowyｬ - zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 

z ”óunŁ zm.). 

3Ł Pojęcia wymienione w ust. 1 obowiązują na terenie objętym planem i zachowują moc wiąwącą 

w brzmieniu tam okre`lonym, niezalewnie od ”rze”isów odrębnych definiujących te same ”ojęcia oraz bez 
względu na zmianę tych ”rze”isów lub w”rowadzenie nowychŁ 

4. SformuJowania wymienione w ust. 2 obowiązują na terenie objętym planem i zachowują moc wią-
wącą w brzmieniu okre`lonym w wymienionych w ust. 2 przepisach na dzieL uchwalenia ”lanu, bez 
względu na ”óuniejsze zmiany ”rzywoJanych ”rze”isów oraz niezalewnie od innych ”rze”isów odrębnych 
definiujących te same ”ojęcia i ich zmian. 

5Ł Ocena konieczno`ci zmiany ”ojęć i sformuJowaL wymienionych w ust. 1 i 2 dokonuje się w trybie 

art. 32 i 33 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.). 

6Ł Inne uwyte w planie sformuJowania, nie wymienione w ust. 1 i 2, okre`lone we wJa`ciwych ”rze”i-

sach odrębnych, są zgodne z aktualną ich definicją w momencie wszczęcia ”ostę”owania ”rowadzonego 
na podstawie niniejszego planu. 

§ 5. Na rysunku ”lanu nastę”ujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica opracowania planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) oznaczenia graficzne oraz literowe i cyfrowe terenów o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 

zagospodarowania; 

4) obowiązująca linia zabudowy; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

6) obszary oznaczone jako zieleL wysoka do zachowaniaŁ 

§ 6. 1Ł Kawdy teren ”osiada ws”ólne dla tekstu i rysunku ”lanu, jednoznacznie go identyfikujące 
oznaczenie cyfrowe i literowe. 

2Ł Oznaczenie terenu skJada się z dwóch czJonów: 

- liczby, okre`lającej kolejny numer terenu, 

- ciągu liter, stanowiącego symbol literowy okre`lający ”rzeznaczenie terenuŁ 
ŚźIAI II 

POSTANOWIśNIA WSPÓLNś ŚLA CAIśGO OBSźARU OBJĘTśGO PLANśM 

§ 7. 1Ł Ustala się ”odziaJ obszaru objętego ”lanem na 119 terenów, w tym: 

1) w jednostce Ta - 115 terenów (od terenu 01ŁUT do 89ŁźL i tereny komunikacji od 01.KDL do 

26.KDD); 

2) w jednostce Tb - 1 teren (teren nr 90.R); 

3) w jednostce Ta - 1 teren (teren nr 91.RM); 

4) w jednostce S - 2 tereny (teren nr 92.UR/MN i teren komunikacji 27.KDD). 

2Ł Śla terenów, o których mowa w ust. 1 okre`lono nastę”ujące ”rzeznaczenie oznaczone symbolami 

literowymi: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usJugowej; 
3) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

4) U - tereny zabudowy usJugowej; 
5) UR - tereny zabudowy usJugowej - usJugi rzemiosJa; 
6) UT - tereny usJug turystyki; 
7) US - tereny sportu i rekreacji; 

8) ZP - tereny zieleni urządzonej; 
9) Zk - tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej; 
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10) R - tereny rolnicze; 

11) RM - tereny zabudowy zagrodowej; 

12) ZL - lasy; 

13) WS - tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych; 
14) KDL - tereny dróg ”ublicznych - drogi lokalne; 

15) KDD - tereny dróg ”ublicznych - drogi dojazdowe; 

16) KDW - tereny dróg wewnętrznych; 
17) KDX - tereny ciągów ”ieszo-jezdnych; 

18) KX - tereny ciągów ”ieszych; 
19) K - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja; 

20) E - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

§ 8. 1. W jednostce Ta ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) gJówną ulicę wiejską stanowi teren 02ŁKŚL (droga ”owiatowa nr 0606Z Tanowo - Police); 

2) nową zabudowę zlokalizowaną wzdJuw gJównej ulicy wiejskiej i stanowiącą uzu”eJnienie istniejącego 
ukJadu ruralistycznego nalewy ksztaJtować ”od względem linii zabudowy, skali, gabarytów, usytu-

owania i formy dachu w nawiązaniu do tradycyjnych form zabudowy wystę”ujących w regionie; 

3) kolejne rzędy zabudowy, równolegJe do gJównej ulicy wiejskiej winny być odse”arowane ”rzestrzen-

nie i wizualnie od strefy istniejącego ukJadu ruralistycznego ”o”rzez zachowanie istniejącej i wprowa-

dzanie nowej zieleni krajobrazowej o funkcjach izolacyjnych; 

4) rozwiązania architektoniczne na obszarze jednostki ”owinny charakteryzować się szczególną dbaJo-

`cią o walory estetyczne ”rojektowanych obiektów budowlanych: 
a) wykoLczenie elewacji budynków lokalizowanych na terenach ”rzeznaczonych do zabudowy win-

no s”eJniać warunki: 
- materiaJy uwyte do licowania elewacji: pochodzenia naturalnego lub wiernie imitujące naturalne 

- tynk, kamieL, drewno; ceramiczne - cegJa, materiaJy cegJo”odobne (klinkier, ”Jytki cera-

miczne); surowy lub oksydowany metal; surowy lub barwiony beton; szkJo, 
- kolorystyka: stonowana, ”astelowa lub wynikająca z zastosowania wywej wymienionych ma-

teriaJów - wyklucza się stosowanie jaskrawych kolorów kojarzących się z materiaJami synte-

tycznymi, 

- poza niewielkimi detalami architektonicznymi i niewielkimi elementami konstrukcyjnymi, wy-

klucza się stosowanie do licowania elewacji tworzyw sztucznych, blach ”owlekanych (n”Ł 
sidingu winylowego, paneli elewacyjnych z blach powlekanych, tworzyw sztucznych itp.), 

b) nalewy stosować zharmonizowaną kolorystykę ”okrycia dachów obejmującą kolory naturalnej da-

chówki ceramicznej, równe odcienie brązu i szaro`ci oraz czerL, 
c) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących no`ników reklamowych, chyba we ustalenia szczegó-

Jowe dla terenu stanowią inaczej, 
d) do”uszcza się lokalizację wbudowanych no`ników reklamowych o ”owierzchni nie większej niw 2 m², 
e) ogrodzenia i ich wykoLczenie od strony dróg ”ublicznych winny s”eJniać warunki analogiczne jak 

w ””kt a; dodatkowo wyklucza się stosowanie ”refabrykowanych ogrodzeL betonowych w postaci 

”eJnych ”rzęseJ; 
5) niezgodne z planem istniejące budynki mogą być ”oddawane remontom i przebudowie bez prawa 

”owiększania kubatury, do czasu ich wyburzenia lub ”rzebudowy zgodnej z ustaleniami planu; 

6) realizacja zabudowy i zagospodarowania zgodnego z planem winna być skoordynowana z rozwojem 

systemów infrastruktury technicznej i transportowej; 

7) ustala się ”arametry zabudowy i zagos”odarowania terenu dla istniejących siedlisk zlokalizowanych 

w zabudowie mieszkaniowej: 

a) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) wysoko`ć nowej zabudowy: 

- dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, nie więcej niw 
10,0 m, 

- dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 
11,0 m, 

d) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 
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e) geometria dachu: 

- dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia gJównych ”oJaci dacho-

wych 30° - 50°, 
- dla budynków gospodarczych i inwentarskich: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci 

dachowych 22° - 45°Ł 

2. Dla jednostek Tb, Tc i S zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego ustalane są indywi-

dualnie, dla ”oszczególnych terenówŁ 

§ 9. 1. W jednostce Ta ustala się nastę”ujące zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kul-

turowego: 

1) tereny wzdJuw rzeki Gunicy winny formować ciągJy korytarz aktywnych biologicznie kom”leksów, 
”owiązanych lokalnymi korytarzami ekologicznymi z lasami Puszczy WkrzaLskiej na ”óJnoc od miej-

scowo`ci Tatynia; 
2) fragmenty terenu oznaczone na rysunku ”lanu jako zieleL wysoka do zachowania, ”odlegają ochronie, 

a usuwanie w nich drzew jest do”uszczone na warunkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
3) ”rojektowane uwytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mowe stanowić uródJa zanieczyszczeL dla 

`rodowiska wodno-gruntowegoŁ Nalewy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 

i organizacyjne, aby ”rzeciwdziaJać zagroweniom `rodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 

2. W jednostkach Tb, Tc i S ustala się nastę”ujące zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

1) w jednostce Tb, Tc i S nie wystę”ują elementy, które ”odlegaJyby ochronie ze względu na szczególne 
warto`ci `rodowiskowe, przyrodnicze czy krajobrazu kulturowego; 

2) ”rojektowane uwytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mowe stanowić uródJa zanieczyszczeL dla 
`rodowiska wodno-gruntowegoŁ Nalewy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 

i organizacyjne, aby ”rzeciwdziaJać zagroweniom `rodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 

§ 10. 1Ł Śla jednostki Ta ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1) dla obiektu w”isanego do rejestru zabytków: ko`cióJ ”arafialny ”ŁwŁ _wŁ PawJa A”ostoJa - nr rejestru 

381 i strefa `cisJej ochrony konserwatorskiej obejmująca dziaJkę ko`cielną: 
a) obowiązuje ”eJna ochrona konserwatorska obiektu zabytkowego i jego otoczenia, w zakresie hi-

storycznych cech: bryJy, ksztaJtu dachu, formy architektonicznej, detalu architektonicznego oraz 

zieleni i zabytkowego muru, 

b) obowiązuje zachowanie wwŁ elementów a wszelkie dziaJania w obrębie strefy i obiektu zabytko-

wego wymagają uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora źabytków; 
2) ustala się strefę ochrony eks”ozycji bryJy ko`cioJa, gdzie zagos”odarowanie nalewy ksztaJtować 

w s”osób nie zakJócający widoku na zabytkowy ko`cióJ: 
a) ”rojekt zagos”odarowania dziaJki wymaga o”inii wJa`ciwego Konserwatora źabytków; 

3) ustala się strefy ochrony krajobrazu obejmujące dwa nieczynne cmentarze, gdzie: 

a) obowiązuje ochrona historycznej kom”ozycji zieleni, roz”lanowania dróg i alejek oraz zachowa-

nych nagrobków i maJej architektury, 
b) obowiązuje zachowanie i ”ielęgnacja wwŁ elementów, zakaz wycinki cennego drzewostanu 

i zachowanie historycznych granic cmentarzy, 

c) rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy w oparciu o wytyczne konserwatorskie, 

d) wszelkie dziaJania w obrębie stref wymagają uzgodnienia z wJa`ciwym Konserwatorem źabytków; 
4) obejmuje się ochroną obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków: budynki mieszkalne (chaJu”y) 

nr: 22, 23, 26, 27, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 54, 57, 63, 66 budynek szkoJy nr 18, zabu-

dowa zagrody nr 24: 

a) obowiązuje ochrona w zakresie historycznych cech: bryJy, ksztaJtu dachu, zasadniczych ”odzia-

Jów elewacji i charakterystycznego detalu elewacji, 

b) obowiązuje zachowanie wwŁ elementów a wszelkie dziaJania w obrębie obiektów mające w”Jyw 
na ich wygląd wymagają uzyskania o”inii wJa`ciwego Konserwatora źabytków, 
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c) rozbiórkę wwŁ budynków do”uszcza się w sytuacjach szczególnie uzasadnionych ich stanem za-

chowania, stwarzającym zagrowenie dla wycia lub mienia ludzkiego, potwierdzonym o”inią o sta-

nie zachowania, wykonaną ”rzez osoby ”osiadające stosowne u”rawnienia do wykonywania ta-

kich o”inii oraz ”o wykonaniu inwentaryzacji do”uszczonego do rozbiórki obiektu. W przypadku 

rozbiórki nowy obiekt winien nawiązywać od względem linii zabudowy, skali, gabarytów, usytu-

owania i formy dachu do tradycyjnych form zabudowy wystę”ujących w regionie; 

5) obejmuje się ochroną obiekty o warto`ciach kulturowych, wskazane na rysunku ”lanu: 
a) obowiązuje ochrona w zakresie historycznych cech: bryJy, ksztaJtu dachu, zasadniczych ”odzia-

Jów elewacji i charakterystycznego detalu elewacji, 

b) do”uszcza się rozbiórkę wwŁ budynków w sytuacjach szczególnie uzasadnionych ich stanem za-

chowania, stwarzającym zagrowenie dla wycia lub mienia ludzkiego. W ”rzy”adku rozbiórki nowy 
obiekt winien nawiązywać od względem linii zabudowy, skali, gabarytów, usytuowania i formy 

dachu do tradycyjnych form zabudowy wystę”ujących w regionie; 

6) obejmuje się ochroną strefę ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, w obrębie której 
obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich ”rac inwynierskich, budowlanych i innych związanych 

z pracami ziemnymi z Wojewódzkim Konserwatorem źabytkówŁ 

2. W obrębie jednostek Tb, Tc i S nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach kulturowychŁ 

§ 11. 1Ł Śla jednostki Ta ustala się nastę”ujące wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rze-

strzeni publicznych: 

1) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury i urządzeL technicznych; 
2) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących no`ników reklamowych; 

3) obowiązuje zagos”odarowanie terenów bez barier architektonicznych dla osób nie”eJnos”rawnych; 
4) ws”ólne zagos”odarowanie ”rzestrzeni ”ublicznej (granice dostę”nego obszaru, obiekty maJej archi-

tektury, nawierzchnia ulicy, urządzania budowlane oraz wy”osawenie ruchome) powinno posiadać 
zharmonizowaną formę architektoniczną i stylistyczną, nadającą tej ”rzestrzeni charakter ”lacu, 
skweru lub promenady. 

2. Jednostki Tb, Tc i S nie wymagają ustaleL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”u-

blicznych. 

§ 12. 1. Granice i sposoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ie-

czeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych w obrębie jednostki Ta: 

1) w obrębie jednostki nie wystę”ują tereny górnicze; 
2) dla terenów ”oJowonych nad rzeką Gunicą, zaliczonych do obszarów narawonych na niebez”ieczeL-

stwo ”owodzi wodą 1%, w granicach okre`lonych na rysunku ”lanu, ustala się zakaz lokalizowania 
inwestycji zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, gromadze-

nia `cieków, odchodów zwierzęcych, `rodków chemicznych, a takwe innych materiaJów, które mogą 
zanieczy`cić wody, ”rowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania od”adów, w tym w szczególno`ci ich 
skJadowania; 

3) rzeka Gunica stanowi urządzenie melioracji wodnych podstawowych: 

a) nalewy za”ewnić dostę” do rzeki w celu prowadzenia prac konserwacyjnych, 

b) kawda inwestycja na terenie obejmującym rzekę Gunicę wymaga uzgodnienia z MarszaJkiem Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego; 

4) w jednostce znajdują się rowy, będące urządzeniami melioracji wodnych szczegóJowych, dla których 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
a) wykonywanie melioracji wodnych szczegóJowych oraz ich utrzymanie w nalewytym stanie nalewy 

do wJa`cicieli nieruchomo`ci gruntowej, na której to urządzenie jest zlokalizowane, 
b) nalewy za”ewnić dostę” do rowu z terenów sąsiednich dla wJa`ciciela lub zarządcy tego rowu, 
c) nalewy zachować strefę o szeroko`ci 5,0 m ”o obu stronach rowu wolną od zabudowy zapewnia-

jącą dostę” w celu ”rowadzenia ”rac konserwacyjnych, za wyjątkiem rowu ”oJowonego w pasie 

drogowym lub ”rzylegającym do ”asa drogowego, gdzie dostę” jest za”ewniony od strony drogi, 
d) do”uszcza się zmianę lokalizacji rowu w celu polepszenia funkcjonowania caJego ukJadu meliora-

cyjnego, 

e) do”uszcza się zmianę lokalizacji rowu w celu ”o”rawy warunków zagos”odarowania ”od warun-

kiem zastosowania rozwiązania alternatywnego o niegorszych parametrach, 
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f) w ”rzy”adku stwierdzenia drenawu nalewy go zachować, odtworzyć lub zastosować rozwiązanie 
alternatywne o niegorszych parametrach, 

g) na rysunku ”lanu oznaczono rowy wskazane do udrownienia w pierwszym etapie; 

5) waden z terenów lewących w granicach jednostki nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrowonych 
ruchami masowymi ziemi; 

6) w obszarze jednostki, poza skarpami nad rzeką Gunicą, nie ma terenów o s”adku ”owywej 15%, na 

których mowe ”owstać zagrowenie ruchami masowymi ziemi. 

2. Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych w obrębie jednostek Tb, Tc i S: w obrębie jed-

nostek nie wystę”ują tereny ani obiekty chronione na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 

§ 13. 1Ł Śla jednostki Ta ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

1) jednostka Ta jest bez”o`rednio ”owiązana z ukJadem dróg ”onadlokalnych ”o”rzez drogę ”owiatową; 
2) w planie system komunikacji drogowej tworzą: 

a) drogi publiczne: 

- lokalna: teren 01.KDL i teren 02.KDL, przy czym dla terenu 02ŁKŚL nie ustala się ”arame-

trów zgodnych z klasą techniczną drogi lokalnej ze względu na istniejące zagos”odarowanie 

terenów z nią sąsiadujących, 
- dojazdowe oznaczone symbolem KDD (3.KDD, 5.KDD, 6.KDD, 15.KDD, 18.KDD, 20.KDD, 

22.KDD, 24.KDD, 25.KDD i 26.KDD) przy czym dla istniejących dróg w związku z zagospo-

darowaniem terenów sąsiadujących do”uszcza się odstę”stwo od parametrów od”owiadają-
cych ich klasie technicznej, 

- ciągi ”ieszo-jezdne i piesze (8.KDX, 9.KX, 10.KDX, 11.KDX, 13.KDX, 14.KX, 19.KX, 

21.KDX), 

b) drogi wewnętrzne - oznaczone symbolem KDW; 

3) drogi publiczne powinny mieć ”rzekrój uliczny z obustronnym chodnikiem lub ”óJuliczny, z jedno-

stronnym chodnikiem, w szczególnych ”rzy”adkach do”uszcza się zastosowanie jednolitej na-

wierzchni na caJej szeroko`ci ”asa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników; 
4) w liniach rozgraniczających dróg do”uszcza się: 

a) lokalizację budynków i urządzeL związanych z gos”odarką drogową i obsJugą ruchu drogowego, 
na warunkach okre`lonych w obowiązujących ”rze”isach, 

b) lokalizację maJej architektury i zieleni drogowej, 

c) lokalizację urządzeL melioracji wodnych podstawowych, 

d) lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
5) w przypadku lokalizacji w pasie drogowym rowu - obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 1 pkt 4; 

6) w ”rzy”adku ”rzecięcia trasy rowu ”rzez drogę ”ubliczną lub wewnętrzną nalewy za”ewnić drowno`ć 
tego rowu (n”Ł ”o”rzez budowę ”rze”ustu)Ł 

2. Jednostki Tb, Tc i S nie wymagają ustalenia ogólnych zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji. 

§ 14. Dla jednostki Ta, Tb, Tc i S ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: z gminnego wodociągu: 
a) ustala się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej PCV o `rednicach Ø 160 - 90 mm o sieci 

wodociągowe o `rednicy nominalnej nie mniejszej niw ŚN 100, 
b) do czasu realizacji sieci wodociągowej do”uszcza się rozwiązania zgodne z ”rze”isami odrębnymi; 

2) od”rowadzenie `cieków: do sieci kanalizacji sanitarnej: 
a) ustala się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjno - tJocznej o `rednicach kolektorów 

Ø 225 mm PCV o kanalizację sanitarną o `rednicy nominalnej nie mniejszej niw ŚN 200 i rurociągi 
tJoczne o `rednicy nominalnej nie mniejszej niw ŚN 80Ł Z uwagi na konfigurację terenu ”rzewiduje 
się od”Jyw `cieków do trzech ”lanowanych kompaktowych przepompowni, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do”uszcza się rozwiązania zgodne z przepisami od-

rębnymi; 
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3) od”rowadzenie wód deszczowych: 
a) z terenów zabudowy mieszkaniowej i usJugowej na tereny zieleni w granicach wJasnej dziaJki lub 

do rowówŁ Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę nalewy zdrenować, a wody od”rowadzić do urzą-
dzeL melioracji wodnych, 

b) z terenów dróg od”rowadzanie ”owierzchniowe do odbiorników, którymi będą rowyŁ Śo”uszcza 
jest tew zastosowanie nawierzchni ”óJ”rze”uszczalnych i studni chJonnych; 

4) zaopatrzenie w gaz: z gazociągów `redniego ci`nienia Ø 25 - 180 mm; 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną: 
a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub `redniego na”ięciaŁ Planuje się wykonanie odcze”u od 

istniejącej linii `redniego na”ięcia 15kV i uJowenie kabli rozdzielczych (lub linii na”owietrznych) 
15 kV do”rowadzającego energię do ”lanowanych trzech stacji transformatorowej 15/0,4 kV. 

Odbiorcy koLcowi będą zasilani za ”omocą ”ier`cieniowej sieci kablowej 0,4 kV realizowanej 

w ramach budownictwa mieszkaniowego, 

b) zaleca się budowanie nowych linii elektroenergetycznych jako kablowe, ”rowadzone w liniach 

rozgraniczających dróg, 
c) do”uszcza się lokalizację nowych elektroenergetycznych sieci i stacji transformatorowych na 

wydzielonych terenach (w s”osób nie ograniczający ”odstawowego ”rzeznaczenie tych terenów) 
w uzgodnieniu z gestorem sieci; 

6) zaopatrzenie w energię cie”lną: indywidualne s”osoby zao”atrzenia w cie”Jo, zaleca się stosowanie 
paliw ekologicznych; 

7) unieszkodliwianie od”adów staJych: wywóz na wysy”isko od”adów za ”o`rednictwem koncesjono-

wanych ”rzedsiębiorstw; 
8) do”uszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeL infrastruktury technicznej (w s”osób nie 

ograniczający ”odstawowego ”rzeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi) w uzgod-

nieniu z wJa`cicielami i zarządzającymi tymi sieciami i urządzeniami. 

§ 15. W granicach jednostek Ta, Tb, Tc i S nie wystę”ują obszary wymagające ”rze”rowadzenia sca-

leL i ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

ŚźIAI III 

USTALENIA SZCZEGÓIOWś ŚLA TśRśNÓW 

RozdziaJ ń 

Ustalenia szczegóJowe dla jednostki Ta 

§ 16. Śla terenu 01ŁUT ustala się: 

Symbol 

terenu 

01.UT  powierzchnia ok. 0,16 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny usJug turystyki:  
 a) do”uszcza się wyJącznie usJugi związane z obsJugą 
turystyki wodnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: a) jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6, oraz:  

 b) do”uszcza się lokalizację wolnostojącego no`nika 
reklamowego związanego z prowadzona dziaJalno`cią; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się lokalizację urządzeL s”ortu i rekreacji oraz 

zabudowę wyJącznie związaną z obsJugą turystyki wodnej 
i s”ortów wodnych (n”Ł ”rzechowalnia s”rzętu, budynek 
gospodarczy),  

 b) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury, 
 c) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 01ŁKŚL, 
 d) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 7% 
”owierzchni dziaJki,  
 e) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 f) wysoko`ć nowej zabudowy: 1 kondygnacja, nie więcej niw 
6,0 m,  

 g) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,3 m, 

 h) geometria dachu: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 3; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających terenu; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed 

wykonaniem ”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić 
badania okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych,  
 b) wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej 

niw 5 m wolny od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u dla 
prowadzenia prac konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 01.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej, wedJug 
potrzeb, lecz nie mniej niw 4 miejsca postojowe; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

wedJug ”otrzeb, na zasadach okre`lonych w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym 

do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 17. Śla terenu 02ŁRM ustala się: 

Symbol 

terenu 

02.RM  powierzchnia ok. 0,47 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 01ŁKŚL,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
30% ”owierzchni dziaJki, 
 d) wysoko`ć nowej zabudowy:  
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: do 2 

kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 11,0 m, 

 e) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 f) geometria dachu:  

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, 
 ｦ dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: dachy 

dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 
45°; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

nie dotyczy; 

8) szczegóJowe zasady i warunki podziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających terenu; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 01.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki: nie mniej niw 1 

miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 18. Śla terenu 03ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

03.R  powierzchnia ok. 2,12 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3. oraz:  

 a) nalewy zachować istniejącą zieleL `ród”olną nie 
kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 01.KDL; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 
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13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 19. Śla terenu 04ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

04.MN  powierzchnia ok. 0,83 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 01ŁKŚL i 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 25ŁKŚŚ,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 25.KDD, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 

22° - 30°; 
7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1200 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 25 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: 90°, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 

mniejszej niw okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 25.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 20. Dla terenu 05.MN ustala się: 

Symbol 

terenu 

05.MN  powierzchnia ok. 0,81 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 12296 ｦ Poz. 1697 

 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 01.KDL 

i 02ŁKŚL wzdJuw lica istniejącego budynku (jak na rysunku 
planu) oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 25ŁKŚŚ,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 45°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której odbywa się 
wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1200 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 22 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

90° lub zbliwony do 90°, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 25.KDD, 01.KDL 

i 02.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu w wysoko`ci:  
 a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu,  

 b) 0% - dla ”ozostaJego terenuŁ 

§ 21. Śla terenu 06ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

06.R  powierzchnia ok. 1,32 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
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3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3. oraz:  

 a) nalewy zachować istniejącą zieleL `ród”olną nie 
kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 

kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z terenu 07.MN na zasadach 

okre`lonych w karcie terenu 07.MN; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 22. Śla terenu 07ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

07.MN  powierzchnia ok. 0,94 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL i 4,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi 24.KDD,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której odbywa się 
wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 
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8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 22 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: równolegJy do istniejących ”odziaJów, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 
stanowiących dojazd do terenu rolniczego 06.R, 

 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw 
okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) dla istniejących na”owietrznych linii elektroenergetycznych 
15 kV ustala się strefy bez”ieczeLstwa o szeroko`ci 2 x 

7,5 m wolne od zabudowy mieszkaniowej i zieleni wysokiej 

lub ich ”rzebudowę na sieci kablowe,  
 b) nalewy za”ewnić dostę” do terenu rolniczego 06.R poprzez 

sJuwebno`ć ”rzejazdu lub wydzielenie dróg wewnętrznych 
stanowiących dojazd do terenu 06ŁR, ewentualne wydzielenia 
dróg wewnętrznych zalecane są wzdJuw rowów; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i 24.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki: nie mniej niw 1 

miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym 

do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 23. Śla terenu 08ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

08.MN  powierzchnia ok. 0,12 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie znajduje się obiekt o warto`ciach kulturowych, dla 
którego obowiązują ustalenia § 10. ust. 1. pkt 5; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

 ｦ od linii rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL wzdJuw lica budynku 
oraz 6,0 m jak na rysunku planu,  

 ｦ 4,0 m od zachodniej granicy dziaJki, 
 ｦ od strony rzeki Gunicy ”o obrysie istniejącego budynkui 
10,0 m od linii rozgraniczającej terenu 87ŁWS (jak na rysunku 
planu), 

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
powierzchni terenu, 

 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
powierzchni terenu, 

 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 

1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 02.KDL,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 
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7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2 i 3; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających terenu,  
 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJki dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem 

”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania 
okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu okre`lenia 
warunków ”osadowienia obiektów budowlanych,  
 b) wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej niw 
5 m wolny od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u dla 
prowadzenia prac konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 24. Śla terenu 09ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

09.R  powierzchnia ok. 0,08 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze - Jąki; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2 i 3; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej niw 
5 m wolny od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u dla 
prowadzenia prac konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i z terenu 

08.MN; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 
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§ 25. Śla terenu 10ŁUT ustala się: 

Symbol 

terenu 

10.UT  powierzchnia ok. 0,31 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny usJug turystyki:  
 a) do”uszcza się wyJącznie odbudowę starego mJyna 

i ada”tację do funkcji okre`lonej w planie,  

 b) do”uszcza się lokal mieszkalny dla wJa`ciciela lub 
zarządcy nieruchomo`ci; 
 c) do”uszcza się lokalizację maJej elektrowni wodnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: a) jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6, oraz:  

 b) do”uszcza się lokalizację wolnostojącego no`nika 
reklamowego związanego z ”rowadzona dziaJalno`cią; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 70% 
powierzchni terenu; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2 i 3; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się scalenie terenu; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) rozwiązania techniczne zabudowy oraz s”osób 
zagos”odarowania terenu winny uwzględniać bez”o`rednie 
zagrowenie ”owodzią;  
 b) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed 

wykonaniem ”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić 
badania okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych, 
 c) wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej 

niw 5 m wolny od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u dla 
prowadzenia prac konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL lub z terenu 

dziaJki nr 81,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki: nie mniej niw 1 

miejsce na 2 miejsca noclegowe; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym 

do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%. 

§ 26. Śla terenu 11ŁMNłU ustala się: 

Symbol 

terenu 

11.MN/U  powierzchnia ok. 0,35 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 

usJugowej:  
 a) do”uszcza się usJugi w formie lokalu w budynku 

mieszkalnym lub samodzielnego budynku usJugowego,  
 b) do”uszcza się ”rzeznaczenie dziaJki w caJo`ci ”od 
zabudowę mieszkaniową lub usJugową; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL, 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 03ŁKŚŚ i 05.KDD oraz 10,0 m od linii 

rozgraniczającej terenu 86.WS,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki budowlanej, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-usJugowego: 2 

kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, nie więcej niw 
10,0 m,  

 ｦ dla budynku usJugowego: do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze, nie więcej niw 8,5 m, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usJugowego 

i usJugowego: dachy dwus”adowe o kącie nachylenia 

gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica gJówna 
usytuowana równolegle do drogi 05ŁKŚŚ, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i sposoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2 i 3; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej:  
 ｦ dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usJugowej: 
nie mniej niw 900 m²,  
 ｦ dla zabudowy usJugowej: nie mniej niw 450 m², 
 ｦ do”uszcza się ws”ólne zagos”odarowanie czę`ci dziaJek 
nr 84 i 326ł1 znajdujących się w obrębie terenu 11ŁMNłU, 
 ｦ do”uszcza się wydzielenie z dziaJki nr 81 dziaJki mniejszej 

niw 900 m² dla ”o”rawienia warunków zagos”odarowania 
czę`ci dziaJek nr 84 i 326/1, 

 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: dla dziaJki 
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usJugowej - nie mniej niw 
20 m, dla dziaJki usJugowej - nie ustala się, 
 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: 90° lub zbliwony do 90°, 
 d) do”uszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej 
stanowiącej dojazd do terenu10ŁUT, 
 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 

mniejszej niw okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zaleca się lokalizowanie budynków ”oza obszarami 

narawonymi na niebez”ieczeLstwo ”owodzi,  
 b) nalewy za”ewnić dostę” do terenu 10ŁUT ”o”rzez 
sJuwebno`ć ”rzejazdu lub wydzielenie drogi wewnętrznej 
stanowiącej dojazd do terenu 10.UT; 

 c) wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej 

niw 5 m wolny od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u 
dla prowadzenia prac konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 03.KDD i 05.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: 
 ｦ nie mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,  

 ｦ nie mniej niw 2 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 
usJugi; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 

jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 
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§ 27. Śla terenu 12ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

12.MN  powierzchnia ok. 0,17 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie znajdują się obiekty o warto`ciach kulturowych, dla 
których obowiązują ustalenia § 10. ust. 1. pkt 5; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nie”rzekraczalna linia zabudowy: ”o obrysie istniejącego 
budynku i dalej 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 03ŁKŚŚ 

i 05.KDD,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 9 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy nawiązujące formą do 
istniejącej zabudowy lub dwus”adowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica gJówna 
usytuowana równolegle do drogi 03.KDD, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) teren stanowi jedną dziaJkę budowlaną,  
 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJki dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 03.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 

o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 28. Śla terenu 13ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

13.MN  powierzchnia ok. 0,95 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 10,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 03ŁKŚŚ,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
powierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: od 2 do 3 kondygnacji 

nadziemnych, w tym 2 kondygnacje w dachu, nie więcej niw 
12,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 45° - 60°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której odbywa się 
wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 
30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 22 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliwony do 90°, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szeroko`ci 
nie mniejszej niw 8 m; 

 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) w przypadku posadowienia budynku na gruntach 

organicznych - przed wykonaniem projektu budowlanego, 

nalewy ”rze”rowadzić badania okre`lające warunki geologiczno-

inwynierskie w celu okre`lenia warunków ”osadowienia 
obiektów budowlanych,  
 b) nalewy za”ewnić dostę” terenu rolniczego 88ŁR ”o”rzez 
sJuwebno`ć ”rzejazdu lub wydzielenie dróg wewnętrznych 
stanowiących dojazd do terenu 88ŁR, ewentualne wydzielenia 

dróg wewnętrznych zalecane są wzdJuw rowów; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 03.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 29. Dla terenu 14ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

14.MN  powierzchnia ok. 1,11 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 

kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 03.KDD 

wzdJuw lica istniejącego budynku nr 13 i dalej 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 03ŁKŚŚ oraz 4,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 04ŁKŚW,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której odbywa się 
wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 22 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

zbliwony do 90º lub równolegJy do istniejących ”odziaJów, 
 d) do”uszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej stanowiącej 
dojazd do terenu rolniczego 16.R, 

 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem 

”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania 
okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu okre`lenia 
warunków ”osadowienia obiektów budowlanych,  
 b) nalewy za”ewnić dostę” terenu rolniczego 16ŁR ”o”rzez 
sJuwebno`ć ”rzejazdu lub wydzielenie drogi wewnętrznej 
stanowiącej dojazd do terenu 16ŁR; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 03.KDD i 04.KDW,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu w wysoko`ci:  
 a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu,  

 b) 0% - dla ”ozostaJego terenuŁ 

§ 30. Śla terenu 15ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

15.MN  powierzchnia ok. 0,18 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od wschodniej 

linii rozgraniczającej teren,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana prostopadle do kierunku drogi 04.KDW, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających terenu; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 04.KDW,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 31. Śla terenu 16ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

16.R  powierzchnia ok. 0,21 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna z terenu 14.MN na zasadach 

okre`lonych w karcie terenu 14.MN; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 32. Śla terenu 17ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

17.MN  powierzchnia ok. 0,22 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:4,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 04ŁKŚW,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy:  
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 20 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: 90º, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw 
okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem 

”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania 
okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 03.KDD i 04.KDW,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 
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13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 33. Śla terenu 18ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

18.R  powierzchnia ok. 22,64 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3. oraz:  

 a) nalewy zachować istniejącą zieleL `ród”olną nie 
kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 03.KDD, 07.KDW, 

12.KDW i 16.KDW oraz z terenów 19ŁMN, 20ŁMN i 21.MN 

na zasadach okre`lonych w ”oszczególnych kartach terenu; 
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 34. Śla terenu 19ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

19.MN  powierzchnia ok. 2,03 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody 

i krajobrazu kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi 03.KDD i 07.KDW oraz 6,0 m i 4,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi 06.KDD ｦ jak na rysunku planu,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% ”owierzchni 
dziaJki, dla czę`ci dziaJki 45ł1 ”oJowonej w zasięgu terenu 19ŁMN - 
nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica gJówna 
usytuowana równolegle do drogi 06ŁKŚŚ, do”uszcza się 
usytuowanie kalenicy pod innym kątem względem drogi, 

w przypadku gdy ksztaJt dziaJki lub ”rzebieg rowów uniemowliwiają 
usytuowanie równolegJe, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci: 
a) wielko`ć dziaJki budowlanej:  
 - nie mniej niw 700 m2 dla czę`ci dziaJki 40ł9 ”oJowonej w zasięgu 
terenu 19.MN,  

 - nie mniej niw 800 m2 dla czę`ci dziaJek 45ł2 i 45ł5 ”oJowonych 

w zasięgu terenu 19ŁMN  
 - do”uszcza się dziaJkę budowlaną o powierzchni mniejszej niw 
okre`lona w ”lanie ”owstaJą z wydzielenia czę`ci dziaJki 45ł1 
”oJowonej w zasięgu terenu 19ŁMN,  
 - nie mniej niw 1000 m² - dla ”ozostaJego terenu,  
 - do”uszcza się ws”ólne zagos”odarowanie czę`ci dziaJek nr 48, 46 

i 385 znajdujących się w obrębie terenu 19ŁMN,  
 - do”uszcza się scalenia dziaJek,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej ”oJowonej ”rzy drodze 
06.KDD: nie mniej niw 18 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

równolegJe do istniejących ”odziaJów, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, 
 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

nalewy za”ewnić dostę” terenu rolniczego 18ŁR ”o”rzez sJuwebno`ć 
”rzejazdu lub wydzielenie dróg wewnętrznych stanowiących dojazd 
do terenu 18ŁR, ewentualne wydzielenia dróg wewnętrznych 
zalecane są wzdJuw rowów; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD i 07.KDW,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1 miejsce na 1 

lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania 
terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, 

w wysoko`ci 30%Ł 
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§ 35. Śla terenu 20ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

20.MN  powierzchnia ok. 0,75 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 06ŁKŚŚ, 07ŁKŚW i 12.KDW,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 06.KDD, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 

22° - 30°; 
7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 20 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: równolegJe do istniejących ”odziaJów, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 
stanowiących dojazd do terenu rolniczego 18ŁR, 
 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw 
okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nalewy za”ewnić dostę” terenu rolniczego 18ŁR ”o”rzez 
sJuwebno`ć ”rzejazdu lub wydzielenie dróg wewnętrznych 

stanowiących dojazd do terenu 18ŁR, ewentualne 
wydzielenia dróg wewnętrznych zalecane są wzdJuw rowów; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD, 07.KDW 

i 12.KDW,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 36. Śla terenu 21ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

21.MN  powierzchnia ok. 1,37 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

 ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 06ŁKŚŚ i 12.KDW,  

 ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej terenu 41Łźk, 
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której odbywa się 
wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i sposoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 20 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: równolegJe do istniejących ”odziaJów, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, 
 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw 
okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nalewy za”ewnić dostę” terenu rolniczego 18ŁR ”o”rzez 
sJuwebno`ć ”rzejazdu lub wydzielenie dróg wewnętrznych 
stanowiących dojazd do terenu 18ŁR, ewentualne 
wydzielenia dróg wewnętrznych zalecane są wzdJuw rowów; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD i 12.KDW,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 37. Śla terenu 22ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

22.MN  powierzchnia ok. 1,76 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 3, 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 2 i 3. oraz:  

 a) zaleca się uzu”eJnienie istniejącej i wprowadzenie nowej 

zieleni od strony ”oJudniowej; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 06ŁKŚŚ i 4,0 m od linii 

rozgraniczającej terenu 23ŁKłś,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której odbywa 
się wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i sposoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m², 
dziaJki o powierzchni mniejszej niw 1000 m², wydzielone 
”rzed wej`ciem w wycie ”lanu, uznaje się za zgodne 

z planem,  

 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 20 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: równolegJe do istniejących ”odziaJów, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 

o szeroko`ci nie mniejszej niw 6,0 m, 

 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 

mniejszej niw okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD i 17.KDW, 

ciągu ”ieszo-jezdnego 11.KDX i 13.KDX,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 38. Śla terenu 23ŁKłś ustala się: 

Symbol 

terenu 

23.K/E  powierzchnia ok. 0,006 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej ｦ kanalizacja 

i elektroenergetyka; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 
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5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających terenu;  
 b) do”uszcza się wydzielenie odrębnych dziaJek dla 
urządzeL kanalizacji i elektroenergetyki; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD i ciągu ”ieszego 
14.KX; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 39. Śla terenu 24ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

24.MN  powierzchnia ok. 0,73 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 3, 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 2 i 3. oraz:  

 a) zaleca się uzu”eJnienie istniejącej i wprowadzenie nowej 

zieleni od strony ”oJudniowej; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury ws”óJczesnej: 
na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

 ｦ 4,0 i 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 06ŁKŚŚ (jak na 
rysunku planu),  

 ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej terenu 34ŁMN ｦ jak na 

rysunku planu, 

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 

1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której odbywa 
się wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 
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8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) dziaJki o powierzchni mniejszej niw 1000 m², ”owstaJe 

w wyniku wydzielenia wzdJuw linii rozgraniczającej terenu 
uznaje się za zgodne z planem, 

 c) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 18 m, 

 d) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: równolegJe do istniejących ”odziaJów, 
 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 

mniejszej niw okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD oraz z ciągu 
pieszo-jezdnego 10.KDX i 11.KDX,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 40. Śla terenu 25ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

25.MN  powierzchnia ok. 0,15 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 3, 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 2 i 3. oraz:  

 a) zaleca się uzu”eJnienie istniejącej i wprowadzenie nowej 

zieleni od strony ”oJudniowej; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury ws”óJczesnej: 
na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,0 od linii 

rozgraniczającej drogi 06ŁKŚŚ,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której odbywa 
się wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
powodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dziaJek wzdJuw linii rozgraniczającej terenu; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD i ciągu 
pieszo-jezdnego 9.KDX i 10.KDX,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%. 

§ 41. Śla terenu 26ŁźP ustala się: 

Symbol 

terenu 

26.ZP  powierzchnia ok. 0,15 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 90% 

powierzchni terenu; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczającej terenu; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

wedJug ”otrzeb, na zasadach okre`lonych w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 42. Śla terenu 27ŁKłś ustala się: 

Symbol 

terenu 

27.K/E  powierzchnia ok. 0,007 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej ｦ kanalizacja 

i elektroenergetyka; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

nie dotyczy; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 12315 ｦ Poz. 1697 

 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających terenu;  
 b) do”uszcza się wydzielenie odrębnych dziaJek dla 
urządzeL kanalizacji i elektroenergetyki; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 43. Śla terenu 28ŁMNłU ustala się: 

Symbol 

terenu 

28.MN/U  powierzchnia ok. 0,37 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 

usJugowej:  
 a) do”uszcza się usJugi w formie lokalu w budynku 

mieszkalnym lub samodzielnego budynku usJugowego,  
 b) do”uszcza się ”rzeznaczenie dziaJki w caJo`ci ”od 
zabudowę mieszkaniową lub usJugową; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 3, 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3. oraz:  

 a) zaleca się w”rowadzenie ”asa zieleni od strony 
”oJudniowejŁ 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 06ŁKŚŚ,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-usJugowego: 2 

kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, nie więcej niw 
10,0 m,  

 ｦ dla budynku usJugowego: do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 8,5 m, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usJugowego 

i usJugowego: dachy dwus”adowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica gJówna 
usytuowana równolegle do drogi 06.KDD,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 
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8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 20 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: 90º lub zbliwony do 90º, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 

o szeroko`ci nie mniejszej niw 6,0 m, 

 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 

mniejszej niw okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD i ciągu 
pieszo-jezdnego 09.KDX,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: 
 ｦ nie mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny  

 ｦ nie mniej niw 2 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 
usJugi; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 44. Śla terenu 29ŁźP ustala się: 

Symbol 

terenu 

29.ZP  powierzchnia ok. 0,14 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury ws”óJczesnej: 
na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 90% 
powierzchni terenu, 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dziaJek wzdJuw linii rozgraniczającej terenu; 
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD i ciągu ”ieszo-

jezdnego 08.KDX i 09.KDX; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

wedJug ”otrzeb, na zasadach okre`lonych w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 45. Śla terenu 30ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

30.MN  powierzchnia ok. 1,89 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 3, 4, 5 i 6; 
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3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3. oraz:  

 a) zaleca się w”rowadzenie ”asa zieleni od strony ”oJudniowej; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: ”o obrysie istniejących 
budynków ｦ jak na rysunku planu oraz 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 03ŁKŚŚ, 06ŁKŚŚ,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 

1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której odbywa się 
wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°, 
 ｦ istniejący budynek mieszkalny z dachem dwuspadowym 

o kalenicy ”rosto”adJej do ciągu 09ŁKX uznaje się za zgodny 

z planem; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 19 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

równolegJy do istniejących ”odziaJów, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szeroko`ci 
nie mniejszej niw 6,0 m, 

 e) do”uszcza się scalenia dziaJek, 
 f) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 03.KDD i 06.KDD oraz 

z ciągu ”ieszo-jezdnego 08.KDX,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 

o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu w wysoko`ci:  
 a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu,  

 b) 0% - dla ”ozostaJego terenuŁ 
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§ 46. Śla terenu 31ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

31.MN  powierzchnia ok. 0,31 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 3, 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 2 i 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL, 03ŁKŚŚ,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 25% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 02.KDL lub 

08.KDX, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dziaJek wzdJuw linii rozgraniczającej terenu; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL, 03.KDD oraz 

z ciągu ”ieszo-jezdnego 08.KDX,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 47. Śla terenu 32ŁMW ustala się: 

Symbol 

terenu 

32.MW  powierzchnia ok. 0,44 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 3, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 2 i 3. oraz:  

 a) zaleca się uzu”eJnienie istniejącej i wprowadzenie nowej 

zieleni od strony ”óJnocnej; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury ws”óJczesnej: 
na terenie ”oJowony jest obiekt znajdujący się w gminnej 

ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia § 10. 

ust. 1. pkt 4; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL 

wzdJuw lica budynku (jak na rysunku ”lanu) ｦ obowiązuje 
dla budynków mieszkalnych,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
30% powierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 40° - 60°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle lub prostopadle do drogi 

02.KDL, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 2000 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 35 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliwony do 90º, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 

mniejszej niw okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i ciągu 
pieszo-jezdnego 08.KDX,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 48. Śla terenu 33ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

33.MN  powierzchnia ok. 1,70 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 3, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 2 i 3. oraz:  

 a) zaleca się uzu”eJnienie istniejącej i wprowadzenie nowej 

zieleni od strony ”óJnocnej; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
na terenie ”oJowone są obiekty znajdujące się w gminnej 

ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia § 10. 

ust. 1. pkt 4; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 02ŁKŚL wzdJuw 
lica budynków (jak na rysunku ”lanu) ｦ obowiązuje dla 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych w pierwszym rzędzie 
zabudowy od strony gJównej ulicy wiejskiej,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 25% 
powierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, istniejącą 
zabudowę bliuniaczą uznaje się za zgodną z planem, 

 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 02.KDL,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²:  
 b) do”uszcza się ws”ólne zagos”odarowanie dziaJek 
znajdujących się w obrębie terenu w celu s”eJnienia warunku 

okre`lonego w ppkt a; 

 c) w obrębie terenu do”uszcza się ”odziaJy geodezyjne w celu 

”o”rawienia warunków zagos”odarowania nieruchomo`ci 
”rzylegJej, 
 d) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie ustala się, 
 e) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

zbliwony do 90°, 
 f) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szeroko`ci 
nie mniejszej niw 6,0 m,  

 g) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

do”uszcza się ada”tację budynku gos”odarczego na dziaJce 
nr 92ł1 na usJugi nieuciąwliwe ”od warunkiem zapewnienia 

miejsc parkingowych w odlegJo`ci nie większej niw 30 m w ilo`ci 
nie mniej niw 1 miejsce na 50 m² ”owierzchni uwytkowej usJugi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i ciągu ”ieszo-

jezdnego 08.KDX, 09.KDX i 10.KDX,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 49. Śla terenu 34ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

34.MN  powierzchnia ok. 0,31 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 3, 4 i 6; 
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3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3. oraz:  

 a) zaleca się w”rowadzenie nowej zieleni od strony 
”óJnocnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od strony drogi 

02.KDL,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
powierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 02.KDL,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m2, 

w celu uzyskania wymaganej ”owierzchni dziaJki 
budowlanej do”uszcza się ws”ólne zagos”odarowanie 
dziaJek lub scalenie i ”odziaJ,  
 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 

mniejszej niw okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i ciągu 
pieszo-jezdnego 11.KDX,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 50. Śla terenu 35ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

35.MN  powierzchnia ok. 0,23 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 3, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3. oraz:  

 a) zaleca się w”rowadzenie nowej zieleni od strony ”óJnocnej; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
na terenie ”oJowony jest obiekt znajdujący się w gminnej 

ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia § 10. 

ust. 1. pkt 4; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 12322 ｦ Poz. 1697 

 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 02ŁKŚL wzdJuw 
lica budynku (jak na rysunku planu) - obowiązuje dla budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych w pierwszym rzędzie zabudowy 
od strony gJównej ulicy wiejskiej,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca,  
 e) wysoko`ć nowej zabudowy:  
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 02.KDL,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) jak w stanie istniejącym,  

 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i ciągu ”ieszo-

jezdnego 11.KDX,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 51. Śla terenu 36ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

36.MN  powierzchnia ok. 2,02 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 3, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 2 i 3. oraz:  

 a) zaleca się w”rowadzenie zieleni od strony ”óJnocnej; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
na terenie ”oJowone są obiekty znajdujące się w gminnej 

ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia § 10. 

ust. 1. pkt 4 oraz znajduje się obiekt o warto`ciach 
kulturowych, dla którego obowiązują ustalenia § 10. ust. 1. 

pkt 5; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL oraz jak na rysunku ”lanu,  
 b) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 02ŁKŚL wzdJuw 
lica budynków (jak na rysunku ”lanu) - obowiązuje dla 

budynków mieszkalnych zlokalizowanych w pierwszym rzędzie 
zabudowy od strony gJównej ulicy wiejskiej, 
 c) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
powierzchni dziaJki, 
 e) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 f) wysoko`ć nowej zabudowy:  
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 g) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 h) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 02.KDL,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 
 ｦ istniejące budynki mieszkalne z dachem ”Jaskim 

i wielospadowym uznaje się za zgodne z planem; do”uszcza się 
ich rozbudowę w nawiązaniu do istniejącej architektury 

z zastrzeweniem, iw ”ozostaJe ”arametry (za wyjątkiem ksztaJtu 
dachu) będą zgodne z planem; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej:  
 - nie mniej niw 1000 m2 dla czę`ci dziaJki 34ł3 ”oJowonej 
w zasięgu terenu 36ŁMN,  
 - nie mniej niw 1200 m² - dla ”ozostaJego terenu,  
 b) do”uszcza się ws”ólne zagos”odarowanie dziaJek 
znajdujących się w obrębie terenu w celu s”eJnienia warunku 
okre`lonego w ppkt a; 

 c) w obrębie terenu do”uszcza się ”odziaJy geodezyjne w celu 

”o”rawienia warunków zagos”odarowania nieruchomo`ci 
”rzylegJej, 
 d) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 20 m, 

 e) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

równolegJe do istniejących ”odziaJów, 
 f) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szeroko`ci 
nie mniejszej niw 6,0 m,  

 g) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i z ciągu ”ieszo-

jezdnego 11.KDX i 13.KDX,  

 b) dostę” do dziaJki 35ł2 z drogi 02.KDL poprzez teren 

37.MN/U, 

 c) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 
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13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 52. Śla terenu 37ŁMNłU ustala się: 

Symbol 

terenu 

37.MN/U  powierzchnia ok. 0,23 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 

usJugowej:  
 a) do”uszcza się usJugi w formie lokalu w budynku 

mieszkalnym lub samodzielnego budynku usJugowego,  
 b) do”uszcza się ”rzeznaczenie dziaJki w caJo`ci ”od 
zabudowę mieszkaniową lub usJugową; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

do”uszcza się urządzenie i ”owiązanie terenu przed 

budynkiem z systemem przestrzeni publicznych, na 

zasadach okre`lonych w § 11. ust. 1.; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
30% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-usJugowego: od 
2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, nie 

więcej niw 10 m,  

 ｦ dla budynku usJugowego: do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze, nie więcej niw 8,5 m, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,5 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 02.KDL,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających terenu,  
 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nalewy za”ewnić dostę” do dziaJki nr 35/2 na terenie 

36.MN; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: 
 ｦ nie mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny  

 ｦ nie mniej niw 2 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 
usJugi; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 
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§ 53. Śla terenu 38ŁźP ustala się: 

Symbol 

terenu 

38.ZP  powierzchnia ok. 0,41 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej:  
 a) teren zabytkowego nieczynnego cmentarza; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

jak w § 10. ust. 1. pkt 3; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 90% 
powierzchni terenu, 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: teren stanowi jedną dziaJkę; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z ciągu ”ieszo-jezdnego 

13.KDX; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

wedJug ”otrzeb, na zasadach okre`lonych w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 54. Śla terenu 39ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

39.MN  powierzchnia ok. 0,71 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 3, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie ”oJowone są obiekty znajdujące się w gminnej 

ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia § 10. 

ust. 1. pkt 4; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nie”rzekraczalna linia zabudowy: ”o obrysie istniejącego 
budynku i dalej 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 15.KDD (jak 

na rysunku planu) i 5,0 m od linii rozgraniczającej terenu 40Łźk,  
 b) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 02ŁKŚL 
wzdJuw lica budynków (jak na rysunku ”lanu) - obowiązuje dla 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych w pierwszym rzędzie 

zabudowy od strony gJównej ulicy wiejskiej, 
 c) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 e) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, istniejącą 
zabudową bliuniaczą uznaje się za zgodną z planem, 

 f) wysoko`ć nowej zabudowy:  
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 g) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 h) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy nawiązujące formą do 
istniejącej zabudowy lub dwus”adowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica gJówna 
usytuowana równolegle do drogi 02.KDL  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°, 
 ｦ istniejący budynek mieszkalny z dachem wielospadowym 

uznaje się za zgodny z z planem; do”uszcza się jego rozbudowę 

w nawiązaniu do istniejącej architektury z zastrzeweniem, iw 
”ozostaJe ”arametry (za wyjątkiem ksztaJtu dachu) będą zgodne 

z planem; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²:  
 b) w obrębie terenu do”uszcza się ”odziaJy geodezyjne w celu 

”o”rawienia warunków zagos”odarowania nieruchomo`ci 
”rzylegJej, 
 c) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 20 m, 

 d) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

równolegJe do istniejących ”odziaJów, 
 e) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szeroko`ci 
nie mniejszej niw 6,0 m, 

 f) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i 15.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 
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§ 55. Śla terenu 40Łźk ustala się: 

Symbol 

terenu 

40.Zk  powierzchnia ok. 0,26 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

nie ustala się; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie ustala się; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

procent powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niw 90% 
powierzchni terenu; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się wydzielenie dziaJki dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację zbiornika retencyjnego,  
 b) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed 

wykonaniem projektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić 
badania okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

wedJug ”otrzeb, na zasadach okre`lonych w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym 

do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 56. Dla terenu 41.Zk ustala się: 

Symbol 

terenu 

41.Zk  powierzchnia ok. 0,07 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

nie ustala się; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie ustala się; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

procent powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niw 90% 
powierzchni terenu; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się wydzielenie dziaJki dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację zbiornika retencyjnego,  
 b) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed 

wykonaniem ”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić 
badania okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

wedJug ”otrzeb, na zasadach okre`lonych w § 14. ust. 1.; 
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12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym 

do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 57. Śla terenu 42ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

42.MN  powierzchnia ok. 0,63 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 3, 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 2 i 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

 ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 06ŁKŚŚ i 15.KDD,  

 ｦ od strony terenu 40Zk - jak na rysunku planu, 

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
powierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
60% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której odbywa się 
wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1200 m²:  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 20 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliwony do 90°, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 

o szeroko`ci nie mniejszej niw 6,0 m, 

 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw 
okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem 

”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania 
okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD i 15.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie ustala się; 
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13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 58. Śla terenu 43ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

43.MN  powierzchnia ok. 1,49 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

 ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 06ŁKŚŚ, 15ŁKŚŚ 

i 16.KDW,  

 ｦ od strony terenu 41.Zk - jak na rysunku planu, 

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
60% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwu lub wielospadowe 

o kącie nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, 
kalenica gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której 
odbywa się wjazd na dziaJkę,  
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 35°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1200 m²:  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 20 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliwony do 90°, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 

o szeroko`ci nie mniejszej niw 6,0 m, 

 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw 
okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem 

”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania 
okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 06.KDD, 15.KDD 

i 16.KDW,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie ustala się; 
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13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 59. Śla terenu 44ŁK ustala się: 

Symbol 

terenu 

44.K  powierzchnia ok. 0,003 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających terenu; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem 

”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania 
okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 15.KDD; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 60. Śla terenu 45ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

45.R  powierzchnia ok. 0,18 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi ”oJowonej ”oza 
granicami o”racowania, ”rzy ”oJudniowo-zachodniej granicy 

terenu; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala sie; 
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12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 61. Śla terenu 46ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

46.MN  powierzchnia ok. 0,77 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 15ŁKŚŚ i 18.KDD,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
powierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,5 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwu lub 

wielospadowe o kącie nachylenia gJównych ”oJaci 
dachowych 30° - 50°, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwu i wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 22° - 35°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²:  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 25 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: 90°, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 

mniejszej niw okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

zaleca się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej od strony terenu 
47.US; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 15.KDD i 18.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu w wysoko`ci:  
 a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu,  

 b) 0% - dla ”ozostaJego terenu. 
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§ 62. Śla terenu 47ŁUS ustala się: 

Symbol 

terenu 

47.US  powierzchnia ok. 1,87 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny sportu i rekreacji:  

 a) do”uszcza się zabudowę towarzyszącą funkcji 
sportowej, typu: szatnie, sanitariaty, administracja; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 5% 
”owierzchni dziaJki,  
 b) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
60% ”owierzchni dziaJki, 

 c) wysoko`ć nowej zabudowy: do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze, nie więcej niw 8,5 m, 

 d) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 e) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczającej terenu; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nalewy w”rowadzić zieleL izolacyjną od strony terenu 
46.MN; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 18.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe w granicach terenu 

wedJug ”otrzeb, lecz nie mniej niw 10 miejsc; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

wedJug ”otrzeb, na zasadach okre`lonych w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 63. Dla terenu 48ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

48.R  powierzchnia ok. 0,57 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3. oraz:  

 a) nalewy zachować istniejącą zieleL `ród”olną nie 
kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 18.KDD; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 64. Śla terenu 49ŁźP ustala się: 

Symbol 

terenu 

49.ZP  powierzchnia ok. 0,52 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej:  
 a) teren zabytkowego nieczynnego cmentarza; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

jak w § 10. ust. 1. pkt 3; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 90% 
powierzchni terenu; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: teren stanowi jedną dziaJkę; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 15.KDD i 18.KDD; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

wedJug ”otrzeb, na zasadach okre`lonych w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 65. Śla terenu 50ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

50.MN  powierzchnia ok. 0,22 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie ”oJowony jest obiekt znajdujący się w gminnej 

ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia § 10. 

ust. 1. pkt 4; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 15ŁKŚŚ i jak na rysunku planu,  

 b) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 02ŁKŚL 
wzdJuw lica budynku (jak na rysunku planu) - obowiązuje dla 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych w pierwszym rzędzie 
zabudowy od strony gJównej ulicy wiejskiej, 
 c) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 e) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 f) wysoko`ć nowej zabudowy:  
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 g) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 h) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy nawiązujące formą do 
istniejącej zabudowy lub dwus”adowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°; kalenica gJówna 
usytuowana równolegle do drogi 02.KDL;  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²:  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 20 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

zbliwony do 90°, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i 15.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 

o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 66. Śla terenu 51ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

51.MN  powierzchnia ok. 0,39 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL oraz wzdJuw lica istniejącego 
budynku (jak na rysunku planu),  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
powierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 02.KDL; 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²:  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 22 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

zbliwony do 90°, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu w wysoko`ci:  
 a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu,  

 b) 0% - dla ”ozostaJego terenuŁ 

§ 67. Śla terenu 52ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

52.MN  powierzchnia ok. 0,08 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

jak w § 10. ust. 1. pkt 6; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL 

wzdJuw lica budynku,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 

1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 02.KDL; 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczającej terenu; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 68. Śla terenu 53ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

53.R  powierzchnia ok. 0,45 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3. oraz:  

 a) nalewy zachować istniejącą zieleL `ród”olną nie 
kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

jak w § 10. ust. 1. pkt 6; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 69. Śla terenu 54ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

54.MN  powierzchnia ok. 0,83 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie znajduje się obiekt o warto`ciach kulturowych, dla 
którego obowiązują ustalenia § 10. ust. 1. pkt 5;na terenie 

obowiązują równiew ustalenia § 10. ust. 1. pkt 6; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL oraz wzdJuw lica istniejących 
budynków (jak na rysunku ”lanu),  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
powierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, do”uszcza się 
zabudowę bliuniaczą, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 

1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy nawiązujące formą do 
istniejącej zabudowy lub dwus”adowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 40° - 60°, kalenica gJówna 
usytuowana równolegle do drogi 02.KDL,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²:  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 18 m, 

istniejące dziaJki o szeroko`ci frontu mniejszej niw 18 m uznaje 

się za zgodne z planem, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

równolegJe do istniejących ”odziaJów lub zbliwone do 
równolegJych, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 
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12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu w wysoko`ci:  
 a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu,  

 b) 0% - dla ”ozostaJego terenuŁ 

§ 70. Śla terenu 55ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

55.R  powierzchnia ok. 0,41 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3. oraz:  

 a) nalewy zachować istniejącą zieleL `ród”olną nie 
kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 71. Śla terenu 56ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

56.MN  powierzchnia ok. 0,66 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
na terenie ”oJowony jest obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji 

zabytków, dla którego obowiązują ustalenia § 10. ust. 1. pkt 4; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) nie”rzekraczalna linia zabudowy: wzdJuw lica budynków - jak na 

rysunku planu,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, do”uszcza się 
zabudowę bliuniaczą, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 

dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 
 h) istniejący 2 kondygnacyjny budynek mieszkalny z dachem 

o mniejszym nachyleniu niw okre`lone w ”lanie, uznaje się za 
zgodny z planem; do”uszcza się jego rozbudowę w nawiązaniu do 
istniejącej architektury z zastrzeweniem, iw ”ozostaJe ”arametry (za 

wyjątkiem ksztaJtu dachu) będą zgodne z planem; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) do”uszcza się ws”ólne zagos”odarowanie dziaJek znajdujących 
się w obrębie terenu w celu s”eJnienia warunku okre`lonego 

w ppkt a; 

 c) w obrębie terenu do”uszcza się ”odziaJy geodezyjne w celu 

”o”rawienia warunków zagos”odarowania nieruchomo`ci 
przylegJej, 
 d) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie ustala się, 
 e) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

równolegJe do istniejących ”odziaJów, 
 f) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szeroko`ci nie 
mniejszej niw 6,0 m,  

 g) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 20.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1 

miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 

o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, 

w wysoko`ci 0%Ł 

§ 72. Śla terenu 57ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

57.MN  powierzchnia ok. 0,22 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 
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3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie znajduje się obiekt o warto`ciach kulturowych, dla 
którego obowiązują ustalenia § 10. ust. 1. pkt 5; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL - 

wzdJuw lica budynku i 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 
20.KDD,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: jak w stanie istniejącym,  

 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 20.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 73. Śla terenu 58ŁRM ustala się: 

Symbol 

terenu 

58.RM  powierzchnia ok. 0,19 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie ”oJowony jest obiekt znajdujący się w gminnej 

ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia § 10. 

ust. 1. pkt 4; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 12341 ｦ Poz. 1697 

 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL,  
 b) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 20ŁKŚŚ 
wzdJuw lica budynku - obowiązuje dla budynku 
mieszkalnego, 

 c) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
30% ”owierzchni dziaJki, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym poddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: do 2 

kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 11,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, 
 ｦ dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: dachy 

dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 
45°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: teren stanowi jedną dziaJkę; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 20.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki: nie mniej niw 1 

miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 74. Śla terenu 59ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

59.MN  powierzchnia ok. 0,27 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie ”oJowony jest obiekt znajdujący się w gminnej 

ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia § 10. 

ust. 1. pkt 4 oraz znajduje się obiekt o warto`ciach 
kulturowych, dla którego obowiązują ustalenia § 10. ust. 1. 

pkt 5; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

 ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL,  

 b) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 20ŁKŚŚ 
wzdJuw lica budynków (jak na rysunku ”lanu) - obowiązuje dla 
budynków mieszkalnych, 

 c)] wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 e) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 f) wysoko`ć nowej zabudowy:  
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 g) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 h) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

jak w stanie istniejącym; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 20.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 75. Śla terenu 60ŁźP ustala się: 

Symbol 

terenu 

60.ZP  powierzchnia ok. 0,07 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej:  
 a) plac zabaw dla dzieci; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 90% 
powierzchni terenu; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
powodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: jak w stanie istniejącym; 
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9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 20.KDD i 02.KDL; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

wedJug ”otrzeb, na zasadach okre`lonych w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 76. Śla terenu 61ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

61.MN  powierzchnia ok. 1,07 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie ”oJowony jest obiekt znajdujący się w gminnej 

ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia § 10. 

ust. 1. pkt 4; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

 ｦ 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 20ŁKŚŚoraz wzdJuw lica 
budynków - jak na rysunku planu,  

 ｦ 6,0 m od poJudniowej linii rozgraniczającej terenu - jak na 

rysunku planu, 

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, do”uszcza się 
zabudowę bliuniaczą na dziaJkach 156ł2 i 156/3; 

 e) wysoko`ć nowej zabudowy:  
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica gJówna 
usytuowana równolegle do drogi 20.KDD, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) w obrębie terenu do”uszcza się ”odziaJy geodezyjne w celu 

”o”rawienia warunków zagos”odarowania nieruchomo`ci 
”rzylegJej, 
 c) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie ustala się, 
 d) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

równolegJe do istniejących ”odziaJów, 
 e) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szeroko`ci 
nie mniejszej niw 6,0 m, 

 f) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 20.KDD i ciągu pieszo-

jezdnego 21.KDX,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 77. Śla terenu 62ŁU ustala się: 

Symbol 

terenu 

62.U  powierzchnia ok. 0,04 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usJugowej; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL 

wzdJuw lica budynku,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 70% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się, 
 d) wysoko`ć zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 9 m, 

 e) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 f) geometria dachu: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 22° - 45°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: teren stanowi jedną dziaJkę budowlaną; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i z ciągu ”ieszo-

jezdnego 21.KDX, 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 78. Śla terenu 63ŁMW ustala się: 

Symbol 

terenu 

63.MW  powierzchnia ok. 0,14 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie ”oJowony jest obiekt znajdujący się w gminnej 

ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia § 10. 

ust. 1. pkt 4; 
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5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL 

wzdJuw lica budynku i dalej 1,0 m od linii rozgraniczającej drogi 
02.KDL,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 40% 

”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 e) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 f) geometria dachu:  

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 22° - 45°, kalenica gJówna 
usytuowana równolegle do drogi 20.KDD, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczającej terenu; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 79. Śla terenu 64ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

64.MN  powierzchnia ok. 0,13 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL 

wzdJuw lica budynku,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 

1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica gJówna 
usytuowana równolegle do drogi 02.KDL,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

teren stanowi jedną dziaJkę budowlaną; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

na terenie znajdują się grunty organiczne - w przypadku 

lokalizacji na nich zabudowy - przed wykonaniem projektu 

budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania okre`lające warunki 
geologiczno-inwynierskie w celu okre`lenia warunków 
”osadowienia obiektów budowlanych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej niw 
1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 80. Śla terenu 65ŁMNłU ustala się: 

Symbol 

terenu 

65.MN/U  powierzchnia ok. 0,16 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 

usJugowej:  
 a) do”uszcza się usJugi w formie lokalu w budynku 

mieszkalnym lub samodzielnego budynku usJugowego,  
 b) do”uszcza się ”rzeznaczenie dziaJki w caJo`ci ”od 
zabudowę mieszkaniową lub usJugową; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-usJugowego: 2 

kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, nie więcej niw 
10,0 m,  

 ｦ dla budynku usJugowego: do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 8,5 m, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usJugowego 

i usJugowego: dachy dwus”adowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica gJówna 
usytuowana równolegle do drogi 02.KDL,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i sposoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczającej terenu,  
 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem 

”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania 
okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: 
 ｦ nie mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny  

 ｦ nie mniej niw 2 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej 
usJugi; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%. 

§ 81. Śla terenu 66ŁU ustala się: 

Symbol 

terenu 

66.U  powierzchnia ok. 0,12 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usJugowej:  
 a) wyklucza się usJugi uciąwliwe, ty”u:  
 ｦ obiekt handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 
m²,  
 ｦ warsztatów rzemie`lniczych, stacji obsJugi ”ojazdów, stacji 
paliw, myjni samochodowych, 

 ｦ funkcji o charakterze usJugowo-produkcyjnym 

i ”rzetwórczym; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL, od strony drogi 22ŁKŚŚ 
wzdJuw lica budynku,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
30% ”owierzchni dziaJki, 
 d) wysoko`ć nowej zabudowy: do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze, nie więcej niw 9 m, 

 e) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 f) geometria dachu: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 22° - 45°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) teren stanowi jedną dziaJkę,  
 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) dla istniejących na”owietrznych linii elektroenergetycznych 
15 kV ustala się strefy bez”ieczeLstwa o szeroko`ci 2 x 

7,5 m wolne od zabudowy mieszkaniowej i zieleni wysokiej 

lub ich ”rzebudowę na sieci kablowe,  
 b) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed 

wykonaniem ”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić 
badania okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i 22.KDD; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym 

do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 82. Śla terenu 67ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

67.R  powierzchnia ok. 0,36 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze - Jąki; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2, 3 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej niw 
5 m wolny od ogrodzeL, w celu zapewnienia dostę”u dla 
prowadzenia prac konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 
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13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 83. Śla terenu 68ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

68.MN  powierzchnia ok. 0,11 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie ”oJowony jest obiekt znajdujący się w gminnej 

ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia § 10. 

ust. 1. pkt 4; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL 

wzdJuw lica budynku i 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 
22.KDD,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica gJówna 
usytuowana równolegle do drogi 02.KDL, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) teren stanowi jedna dziaJkę budowlaną,  
 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i 22.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 84. Śla terenu 69ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

69.R  powierzchnia ok. 0,54 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze - Jąki; 
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2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

jak w § 10. ust. 1. pkt 2; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2, 3 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) czę`ć terenu ”oJowona w strefie ochrony eks”ozycji bryJy 
ko`cioJa wymaga utrzymania zieleni niskiej i zakazu 

wprowadzania zieleni wysokiej,  

 b) wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej 

niw 5 m wolny od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u 
dla prowadzenia prac konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i 22.KDD; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 85. Śla terenu 70ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

70.MN  powierzchnia ok. 0,10 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

jak w § 10. ust. 1. pkt 2; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 02.KDL, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2 i 4; 
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8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) teren stanowi jedna dziaJkę budowlaną,  
 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) czę`ć terenu ”oJowona w strefie ochrony eks”ozycji bryJy 
ko`cioJa wymaga utrzymania zieleni niskiej i zakazu 

wprowadzania zieleni wysokiej,  

 b) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed 

wykonaniem ”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić 
badania okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym 

do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 86. Śla terenu 71ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

71.MN  powierzchnia ok. 0,09 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

jak w § 10. ust. 1. pkt 2; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 12,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL i 10,0 m od linii 

rozgraniczającej terenu 85ŁWS,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 40° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 02.KDL, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2, 3 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) teren stanowi jedna dziaJkę budowlaną,  
 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej 

niw 5 m wolny od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u 
dla prowadzenia prac konserwacyjnych;  

 b) na terenie ”oJowonym pomiędzy drogą 02ŁKŚL 

a nie”rzekraczalną linią zabudowy od tej drogi w”rowadza 

się zakaz lokalizacji zieleni wysokiej w zwartej formie; 
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 87. Śla terenu 72ŁU ustala się: 

Symbol 

terenu 

72.U  powierzchnia ok. 0,25 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usJugowej:  
 a) ko`cióJ; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: obowiązuje ”riorytet wymagaL konserwatorskich; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

jak w § 10. ust. 1. pkt 1; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL oraz wzdJuw lica budynku (jak 
na rysunku planu) i 10,0 m od linii rozgraniczającej terenu 
85.WS,  

 b) do”uszcza się lokalizacje obiektów maJej architektury 
związanych z kultem religijnym, 

 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
70% powierzchni dziaJki; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2, 3 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: teren stanowi jedna dziaJkę; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej niw 
5 m wolny od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u dla 
prowadzenia prac konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 88. Śla terenu 73ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

73.MN  powierzchnia ok. 0,32 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody 

i krajobrazu kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

 ｦ od strony drogi 02ŁKŚLwzdJuw lica budynku oraz 6,0 m i od linii 

rozgraniczającej (jak na rysunku planu),  

 ｦ od strony terenu 85.WS - jak na rysunku planu, 

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% ”owierzchni 
dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy:  
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica gJówna usytuowana 

równolegle do drogi 02.KDL, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy 

dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°, 
 h) istniejący budynek mieszkalny z ”Jaskim dachem uznaje się za 
zgodny z planem; do”uszcza się jego ”odwywszenie do wysoko`ci 
niezbędnej do ”rzekrycia go dachem dwuspadowym (nawiązującym do 

budynku po przeciwnej stronie ulicy na terenie 32.MW) o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 45° - 60°, kalenica gJówna 
usytuowana prostopadle do drogi 02.KDL; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów 
lub obiektów ”odlegających ochronie, 
ustalonych na ”odstawie odrębnych 
”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe 
narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi 
oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2, 3 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki podziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1500 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 21 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego: 

zbliwony do 90° do drogi 02ŁKŚL, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw okre`lona 

w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej niw 5 m wolny 

od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u dla ”rowadzenia ”rac 
konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i z 23.KDW,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1 miejsce na 1 

lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania 
terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 
0%. 

§ 89. Śla terenu 74ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

74.MN  powierzchnia ok. 0,08 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 2, 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 02ŁKŚL i 10,0 m od linii 

rozgraniczającej terenu 80ŁWS,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 25% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2, 3 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczającej terenu; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej niw 
5 m wolny od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u dla 
prowadzenia prac konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL i z 23.KDW,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 90. Śla terenu 75ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

75.R  powierzchnia ok. 0,15 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze - Jąki; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2, 3 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej niw 
5 m wolny od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u dla 
prowadzenia prac konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 02.KDL; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 
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12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 91. Śla terenu 76ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

76.R  powierzchnia ok. 2,36 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3. oraz:  

 a) nalewy zachować istniejącą zieleL `ród”olną nie 
kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2, 3 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej 

niw 5 m wolny od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u 
dla prowadzenia prac konserwacyjnych,  

 b) nalewy za”ewnić dostę” do terenu 89ŁźL; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 24.KDD i 26.KDD; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%. 

§ 92. Śla terenu 77Łś ustala się: 

Symbol 

terenu 

77.E  powierzchnia ok. 0,003 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

nie ustala się; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i sposoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

nie dotyczy; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających terenu; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 26.KDD; 
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11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 93. Śla terenu 78ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

78.MN  powierzchnia ok. 1,38 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 26ŁKŚŚ i 4,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi 24.KDD,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której odbywa się 
wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b)] szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie ustala się, 
 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliwony do 90°, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 

o szeroko`ci nie mniejszej niw 6,0 m, 

 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niw 
okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem 

”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania 
okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 24.KDD i 26.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 
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13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 94. Śla terenu 79ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

79.MN  powierzchnia ok. 0,85 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 22ŁKŚŚ i 26.KDD oraz10,0 m od linii 

rozgraniczającej terenu 85ŁWS  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy:  
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, 
kalenica gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której 
odbywa się wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2, 3 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: nie mniej niw 20 m, 

 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny, 

 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 

o szeroko`ci nie mniejszej niw 6,0 m, 

 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 

mniejszej niw okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej 

niw 5 m wolny od ogrodzeL, w celu za”ewnienia dostę”u 
dla prowadzenia prac konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 22.KDD i 26.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki: nie mniej niw 1 

miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu w wysoko`ci:  
 a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu,  

 b) 0% - dla ”ozostaJego terenuŁ 
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§ 95. Śla terenu 80ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

80.MN  powierzchnia ok. 1,93 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 22ŁKŚŚ i 26.KDD, 4,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 24ŁKŚŚ,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
40% ”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gospodarczych: 

1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi, z której odbywa 
się wjazd na dziaJkę, 
 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 
22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wielko`ć dziaJki budowlanej: nie mniej niw 1000 m²,  
 b) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: dowolna, 
 c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się, 
 d) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 

o szeroko`ci nie mniejszej niw 6,0 m, 

 e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 

mniejszej niw okre`lona w ppkt a; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 24.KDD, 26.KDD 

i 22.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie 
mniej niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

§ 96. Śla terenu 81ŁRM ustala się: 

Symbol 

terenu 

81.RM  powierzchnia ok. 0,34 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej; 
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2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 22ŁKŚŚ,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
30% ”owierzchni dziaJki, 
 d) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 9,0 m,  

 ｦ dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: do 2 

kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 11,0 m, 

 e) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 f) geometria dachu:  

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 22.KDD, 

 ｦ dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: dachy 

dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 
45°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających terenu; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 22.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki: nie mniej niw 1 

miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 

jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 97. Śla terenu 82ŁMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

82.MN  powierzchnia ok. 0,91 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 12360 ｦ Poz. 1697 

 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 22ŁKŚŚ oraz wzdJuw lica budynków - jak 

na rysunku planu,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 40% 
”owierzchni dziaJki, 
 d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, do”uszcza się 
zabudowę bliuniaczą, 
 e) wysoko`ć nowej zabudowy: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: 
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5,0 m, 

 f) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m,  

 g) geometria dachu: 

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, kalenica 
gJówna usytuowana równolegle do drogi 22.KDD, 

 ｦ dla garawy wolnostojących i budynków gos”odarczych: dachy 
dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 30°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 

a) wydzielenie dziaJek wzdJuw linii rozgraniczających terenu,  
 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJek dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

dla istniejących na”owietrznych linii elektroenergetycznych 
15 kV ustala się strefy bez”ieczeLstwa o szeroko`ci 2 x 7,5 m 

wolne od zabudowy mieszkaniowej i zieleni wysokiej lub ich 

”rzebudowę na sieci kablowe; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 22.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki budowlanej: nie mniej 

niw 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

dla istniejącego siedliska do”uszcza się uwytkowanie terenu 

w s”osób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane 

z prowadzeniem dziaJalno`ci rolniczej do czasu zmiany 

przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach 

okre`lonych w § 8. ust. 1. pkt 7; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 98. Śla terenu 83ŁRM ustala się: 

Symbol 

terenu 

83.RM  powierzchnia ok. 0,43 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: jak w § 8. ust. 1. pkt 4, 5 i 6; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

 ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 22ŁKŚŚ,  
 ｦ od linii rozgraniczającej terenu 84ŁWS - 10,0 m oraz 

wzdJuw lica budynków - jak na rysunku planu, 

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
30% ”owierzchni dziaJki, 
 d) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m, 

 ｦ dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: do 2 

kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 11,0 m, 

 e) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 f) geometria dachu:  

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, 
 ｦ dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: dachy 

dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 
45°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2, 3 i 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających terenu,  
 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJki dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) dla istniejących na”owietrznych linii 
elektroenergetycznych 15 kV ustala się strefy 
bez”ieczeLstwa o szeroko`ci 2 x 7,5 m wolne od zabudowy 

mieszkaniowej i zieleni wysokiej lub ich ”rzebudowę na sieci 
kablowe,  

 b) wzdJuw rzeki nalewy zachować ”as o szeroko`ci nie mniej 

niw 5 m wolny od ogrodzeL, w celu zapewnienia dostę”u dla 
prowadzenia prac konserwacyjnych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi 22.KDD,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki: nie mniej niw 1 

miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 99. Dla terenu 84.WS, 85.WS, 86.WS i 87ŁWS ustala się: 

Symbol 

terenu 

84.WS  

85.WS  

86.WS  

87.WS  

powierzchnia ok. 0,80 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych:  
 a) rzeka Gunica; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

nie ustala się; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i sposoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 2 i 3; 
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8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: nie ustala się; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację maJej elektrowni wodnej,  
 b) do”uszcza się lokalizację szlaku kajakowego i realizację 

w wyznaczonych miejscach zagos”odarowania związanego 

z obsJugą s”ortów wodnych, 
 c) do”uszcza się lokalizację mostków; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć z terenów ”rzylegJych; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 

jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 100. Śla terenu 88ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

88.R  powierzchnia ok. 0,51 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z terenu 13.MN na zasadach 

okre`lonych w karcie terenu 13.MN; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 101. Śla terenu 89ŁźL ustala się: 

Symbol 

terenu 

89.ZL  powierzchnia ok. 0,05 ha Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: lasy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 1. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 

nie ustala się; 
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7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z terenu 76ŁR, do”uszcza się 
dostę” z drogi 02.KDL; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

nie ustala się; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dla jednostki Tb 

§ 102. Śla terenu 90ŁR ustala się: 

Symbol 

terenu 

90.R  powierzchnia ok. 1,08 ha Jednostka Tb  

Arkusz 2  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie ustala się; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 2. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 30,0 m od granicy lasu,  

 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 3% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
50% powierzchni dziaJki, 
 d) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: do 

2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 11,0 m, 

 e) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 f) geometria dachu:  

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, 
 ｦ dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: dachy 

dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 
45°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 2; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) lokalizacja zabudowy na terenie jest mowliwa ”od 
warunkiem za”ewnienia dostę”u do drogi ”ublicznej,  
 b) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed 

wykonaniem ”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić 
badania okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

dostę”no`ć komunikacyjna: z terenów sąsiednich - jak 

w stanie istniejącym; 
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11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej 
o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym 

do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu, w wysoko`ci 0%Ł 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla jednostki Tc 

§ 103. Śla terenu 91ŁRM ustala się: 

Symbol 

terenu 

91.RM  powierzchnia ok. 0,58 ha Jednostka Tc  

Arkusz 3  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: a) nową zabudowę nalewy ksztaJtować ”od względem skali, 

gabarytów i formy dachu w nawiązaniu do tradycyjnych form 

zabudowy wystę”ujących w regionie;  

 b) wykoLczenie elewacji budynków z materiaJów 

o charakterze mineralnym lub naturalnym, n”Ł tynk, cegJa, 
drewno, kamieL, wyklucza się stosowanie jaskrawych 
kolorów, 
 c) ujednolicona kolorystyka ”okrycia dachów ograniczona do 
tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów, szaro`ci 
i czerni; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 2. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 12,0 m od ”óJnocnej linii 
rozgraniczającej terenu,  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 20% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
30% ”owierzchni dziaJki, 
 d) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze, nie więcej niw 10,0 m,  

 ｦ dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: do 

2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 11,0 m, 

 e) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 f) geometria dachu:  

 ｦ dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30° - 50°, 
 ｦ dla budynków gos”odarczych i inwentarskich: dachy 

dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 22° - 
45°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych: 

jak w § 12. ust. 1. pkt 4; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: a) wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających terenu;  
 b) do”uszcza się wydzielenie dziaJki dla urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem 

”rojektu budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania 
okre`lające warunki geologiczno-inwynierskie w celu 

okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi ”oJowonej ”oza 
granicami o”racowania ”rzy ”óJnocnej granicy terenu,  

 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki: nie mniej niw 1 

miejsce na 1 lokal mieszkalny; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia szczegóJowe dla jednostki S 

§ 104. Śla terenu 92ŁURłMN ustala się: 

Symbol 

terenu 

92.UR/MN  powierzchnia ok. 0,63 ha Jednostka S  

Arkusz 4  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usJugowej - usJugi rzemiosJa:  
 do”uszcza się budynek mieszkalny; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: a) nową zabudowę nalewy ksztaJtować ”od względem skali, 

gabarytów i formy dachu w nawiązaniu do tradycyjnych 
form zabudowy wystę”ujących w regionie;  

 b) wykoLczenie elewacji budynków z materiaJów 

o charakterze mineralnym lub naturalnym, n”Ł tynk, cegJa, 
drewno, kamieL, wyklucza się stosowanie jaskrawych 
kolorów, 
 c) ujednolicona kolorystyka ”okrycia dachów ograniczona 
do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów, 
szaro`ci i czerni; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

jak w § 9. ust. 2. pkt 3; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej: 

na terenie nie wystę”ują obiekty ani tereny o warto`ciach 
kulturowych; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

nie ustala się; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od ”oJudniowej 
linii rozgraniczającej terenu  
 b) wielko`ć ”owierzchni zabudowy: nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki, 
 c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niw 
25% ”owierzchni dziaJki, 
 d) wysoko`ć nowej zabudowy: 
 ｦ dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-usJugowego: 
2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, nie więcej niw 
9,0 m,  

 ｦ dla budynków usJugowych, gos”odarczych lub 
warsztatowych: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej 
niw 7,0 m, 

 e) wysoko`ć ”osadzki ”arteru: nie więcej niw 0,8 m, 

 f) geometria dachu:  

 ｦ dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-usJugowego: 
dachy dwuspadowe o kącie nachylenia gJównych ”oJaci 
dachowych 30° - 50°, 
 ｦ dla budynków usJugowych, gospodarczych lub 

warsztatowych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
”oJaci dachowych 22° - 45°; 

7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 
górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

nie ustala się; 

8) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: jak w stanie istniejącym; 
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9) szczególne warunki zagos”odarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

przed wykonaniem ”rojektu budowlanego, nalewy 
”rze”rowadzić badania okre`lające warunki geologiczno-

inwynierskie w celu okre`lenia warunków ”osadowienia 
obiektów budowlanych; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji: 

a) dostę”no`ć komunikacyjna: z drogi ”oJowonej ”oza 
granicami o”racowania ”rzy ”oJudniowej granicy terenu,  
 b) nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w granicach wJasnej dziaJki: nie mniej niw 3 

miejsca postojowe; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej: 

jak w § 14. ust. 1.; 

12) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenu: 

nie okre`la się; 

13) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

 

RozdziaJ 5 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów komunikacyjnych 

§ 105. Śla terenu 01ŁKŚL ustala się: 

Symbol terenu 01.KDL  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga lokalna:  

 a) kategoria drogi: powiatowa; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania przestrzeni publicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu - nie mniej niw 
16 m,  

 b) ”rzekrój drogi: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania 

terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ gazociągu `redniego ci`nienia,  
 ｦ kanalizacji sanitarnej, 

 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego lub `redniego na”ięcia, 
 b) wzdJuw drogi ”rzebiega trasa rowerowa; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 106. Śla terenu 02ŁKŚL ustala się: 

Symbol terenu 02.KDL  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga lokalna:  

 a) kategoria drogi: powiatowa; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu - nie mniej niw 
10 m,  

 b) ”rzekrój drogi: ”óJuliczny, jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania 

terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 ｦ sieci wodociągowej, 
 ｦ kanalizacji sanitarnej, 

 ｦ rurociągów tJocznych, 
 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia, 
 b) wzdJuw drogi ”rzebiega trasa rowerowa, 
 c) na czę`ci terenu znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu 

budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania okre`lające warunki geologiczno-

inwynierskie w celu okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty wnoszonej 

na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 
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§ 107. Śla terenu 03ŁKŚŚ ustala się: 

Symbol terenu 03.KDD  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga dojazdowa:  

 a) projektowana kategoria drogi: gminna; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu, nie mniej niw 
10,0 m,  

 b) ”rzekrój drogi: uliczny lub ”óJuliczny, jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania 

terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 ｦ sieci wodociągowej, 
 ｦ kanalizacji sanitarnej, 

 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia, 
 b) zachować zieleL wysoką nie kolidującą z urządzeniem drogi, 

 c) na czę`ci terenu znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu 

budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania okre`lające warunki geologiczno-

inwynierskie w celu okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty wnoszonej 

na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 108. Śla terenu 04ŁKŚW ustala się: 

Symbol terenu 04.KDW  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych; 
2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  szeroko`ć w liniach rozgraniczających: nie mniej niw 6,0 m zakoLczona ”lacem do 

zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej,  
 b) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu 

budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania okre`lające warunki geologiczno-

inwynierskie w celu okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty wnoszonej 

na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 109. Śla terenu 05ŁKŚŚ ustala się: 

Symbol terenu 05.KDD  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga dojazdowa:  

 a) projektowana kategoria drogi: gminna; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) Parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu, nie mniej niw 
8,0 m,  

 b) ”rzekrój drogi: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, 
 c) do”uszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na caJej szeroko`ci ”asa 
drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ kanalizacji sanitarnej,  

 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego lub `redniego na”ięcia; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 

wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 110. Śla terenu 06ŁKŚŚ ustala się: 

Symbol terenu 06.KDD  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga dojazdowa:  

 a) projektowana kategoria drogi: gminna; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 
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3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu, nie mniej niw 
10,0 m,  

 b) ”rzekrój drogi: uliczny lub ”óJuliczny, jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania 

terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 ｦ sieci wodociągowej, 
 ｦ kanalizacji sanitarnej, 

 ｦ rurociągów tJocznych, 
 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia, 
 b) w”rowadzić zieleL uliczną, 
 c) na czę`ci terenu znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu 

budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania okre`lające warunki geologiczno-

inwynierskie w celu okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty wnoszonej 
na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 111. Śla terenu 07ŁKŚW ustala się: 

Symbol terenu 07.KDW  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych; 
2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 112. Śla terenu 08ŁKŚX ustala się: 

Symbol terenu 08.KDX  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - ciąg ”ieszo-jezdny; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: nie mniej niw 8,0 m,  

 b) ”rzekrój drogi: do”uszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na caJej 
szeroko`ci ”asa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

do”uszcza się lokalizacje sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 ｦ sieci wodociągowej, 
 ｦ kanalizacji sanitarnej, 

 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 

wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 113. Śla terenu 09ŁKŚX ustala się: 

Symbol terenu 09.KDX  Jednostka Ta  

  Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - ciąg ”ieszo-jezdny; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu, nie mniej niw 
7,0 m,  

 b) ”rzekrój drogi: do”uszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na caJej 
szeroko`ci ”asa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizacje sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 ｦ sieci wodociągowej, 
 ｦ kanalizacji sanitarnej, 

 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia; 
 b) w”rowadzić elementy zieleni; 
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5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 114. Śla terenu 10ŁKŚX ustala się: 

Symbol terenu 10.KDX  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - ciąg ”ieszo-jezdny; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 6,0 m zakoLczony ”lacem do 

zawracanie o wymiarach 12,5 x 12,5 m,  

 b) ”rzekrój drogi: do”uszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na caJej 
szeroko`ci ”asa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 115. Śla terenu 11ŁKŚX ustala się: 

Symbol terenu 11.KDX  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - ciąg ”ieszo-jezdny; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: nie mniej niw 8,0 m,  

 b) ”rzekrój drogi: do”uszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na caJej 
szeroko`ci ”asa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 - gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 - sieci wodociągowej,  
 - kanalizacji sanitarnej,  

 - sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia,  
 b) do”uszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

 c) zachować zieleL wysoką nie kolidującą z urządzeniem ciągu ”ieszo-

jezdnego; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 116. Śla terenu 12ŁKŚW ustala się: 

Symbol terenu 12.KDW  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych; 
2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  szeroko`ć w liniach rozgraniczających: nie mniej niw 4,0 m; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

nie ustala się; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 117. Śla terenu 13ŁKŚX ustala się: 

Symbol terenu 13.KDX  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - ciąg ”ieszo-jezdny; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu, nie mniej niw 
4,0 m,  

 b) ”rzekrój drogi: do”uszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na caJej 
szeroko`ci ”asa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników; 
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4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 - sieci wodociągowej,  
 - kanalizacji sanitarnej,  

 - sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 

wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 118. Śla terenu 14ŁKX ustala się: 

Symbol terenu 14.KX  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - ciąg ”ieszy; 
2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

3) parametry  szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu, nie mniej niw 5,0 m; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej,  
 b) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu 

budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania okre`lające warunki geologiczno-

inwynierskie w celu okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty wnoszonej 

na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 119. Śla terenu 15ŁKŚŚ ustala się: 

Symbol terenu 15.KDD  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga dojazdowa:  

 a) projektowana kategoria drogi: gminna; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni publicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu, nie mniej niw 
10,0 m,  

 b) ”rzekrój drogi: uliczny lub ”óJuliczny, jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania 

terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 - gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 - sieci wodociągowej,  
 - kanalizacji sanitarnej,  

 - rurociągów tJocznych,  
 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia,  
 b) zachować zieleL wysoką nie kolidującą z urządzeniem drogi, 

 c) na czę`ci terenu znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu 

budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania okre`lające warunki geologiczno-

inwynierskie w celu okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty wnoszonej 

na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 120. Śla terenu 16ŁKŚW ustala się: 

Symbol terenu 16.KDW  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych; 
2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  szeroko`ć w liniach rozgraniczających: nie mniej niw 5,0 m; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu 

budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania okre`lające warunki geologiczno-

inwynierskie w celu okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty wnoszonej 

na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 121. Dla terenu 17ŁKŚW ustala się: 

Symbol terenu 17.KDW  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych; 
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2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 6,0 m zakoLczony ”lacem do 

zawracanie o wymiarach 12,5 x 12,5 m; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 122. Śla terenu 18ŁKŚŚ ustala się: 

Symbol terenu 18.KDD  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga dojazdowa:  

 a) projektowana kategoria drogi: gminna; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: nie mniej niw 10,0 m zakoLczona 
placem do zawracania o wymiarach 20x20 m,  

 b) ”rzekrój drogi: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, do”uszcza się zastosowanie 
jednolitej nawierzchni na caJej szeroko`ci ”asa drogowego bez wyodrębnionej 
jezdni i chodników; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 ｦ sieci wodociągowej, 
 ｦ kanalizacji sanitarnej, 

 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 123. Dla terenu 19ŁKX ustala się: 

Symbol terenu 19.KX  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - ciąg ”ieszy; 
2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

3) parametry  szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu, nie mniej niw 
4,0 m; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

nie ustala się; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 124. Śla terenu 20ŁKŚŚ ustala się: 

Symbol terenu 20.KDD  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga dojazdowa:  

 a) projektowana kategoria drogi: gminna; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni publicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu,  
 b) ”rzekrój drogi: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, 
 c) do”uszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na caJej szeroko`ci ”asa 
drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 ｦ sieci wodociągowej, 
 ｦ kanalizacji sanitarnej, 

 ｦ rurociągów tJocznych, 
 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 
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§ 125. Dla terenu 21.KDX ustala się: 

Symbol terenu 21.KDX  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - ciąg ”ieszo-jezdny; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu, nie mniej niw 
4,0 m; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ sieci wodociągowej; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 126. Śla terenu 22ŁKŚŚ ustala się: 

Symbol terenu 22.KDD  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga dojazdowa:  

 a) projektowana kategoria drogi: gminna; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

jak w § 11. ust. 1.; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu, nie mniej niw 
8,0 m dla ”rzejazdu ”rzez rzekę Gunicę i nie mniej niw 10,0 m dla ”ozostaJych 
odcinków,  
 b) ”rzekrój drogi: uliczny lub ”óJuliczny, jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 ｦ sieci wodociągowej, 
 ｦ kanalizacji sanitarnej, 

 ｦ rurociągów tJocznych, 
 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia, 
 b) na czę`ci terenu znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu 

budowlanego, nalewy ”rze”rowadzić badania okre`lające warunki geologiczno-

inwynierskie w celu okre`lenia warunków ”osadowienia obiektów budowlanych; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty wnoszonej 

na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 127. Śla terenu 23ŁKŚW ustala się: 

Symbol terenu 23.KDW  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych; 
2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni 
publicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu, nie mniej niw 6,5 m; 

4) szczególne warunki 
zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ kanalizacji sanitarnej,  

 ｦ rurociągów tJocznych, 
 b) dla czę`ci terenu zaliczonej do obszarów narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi 
wodą 1%, w granicach okre`lonych na rysunku ”lanu, ustala się zakaz lokalizowania 
inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
gromadzenia `cieków, odchodów zwierzęcych, `rodków chemicznych, a takwe innych 
materiaJów, które mogą zanieczy`cić wody, ”rowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania 
od”adów, w tym w szczególno`ci ich skJadowania, 

 c) nalewy za”ewnić dostę” do rzeki Gunicy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty wnoszonej na rzecz 
gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 

z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 128. Śla terenu 24ŁKŚŚ ustala się: 

Symbol terenu 24.KDD  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga dojazdowa:  

 a) projektowana kategoria drogi: gminna; 
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2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu, nie mniej niw 
10,0 m,  

 b) ”rzekrój drogi: uliczny lub ”óJuliczny, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania 
terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 ｦ sieci wodociągowej, 
 ｦ kanalizacji sanitarnej, 

 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 

wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 129. Śla terenu 25ŁKŚŚ ustala się: 

Symbol terenu 25.KDD  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga dojazdowa:  

 a) projektowana kategoria drogi: gminna; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: nie mniej niw 10,0 m,  

 b) ”rzekrój drogi: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, 
 c) do”uszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na caJej szeroko`ci ”asa 
drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników; 

4) szczególne warunki zagospodarowania 

terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 ｦ sieci wodociągowej, 
 ｦ kanalizacji sanitarnej, 

 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 

wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 130. Śla terenu 26ŁKŚŚ ustala się: 

Symbol terenu 26.KDD  Jednostka Ta  

Arkusz 1  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga dojazdowa:  

 a) projektowana kategoria drogi: gminna; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: nie mniej niw 10,0 m,  

 b) ”rzekrój drogi: uliczny lub ”óJuliczny, jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania 

terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym:  

 ｦ gazociągu `redniego i niskiego ci`nienia,  
 ｦ sieci wodociągowej, 
 ｦ kanalizacji sanitarnej, 

 ｦ sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego na”ięcia; 
5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 

wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 

§ 131. Śla terenu 27ŁKŚŚ ustala się: 

Symbol terenu 27.KDD  Jednostka S  

Arkusz 4  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg ”ublicznych - droga dojazdowa; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

nie ustala się; 

3) parametry  szeroko`ć w liniach rozgraniczających: jak na rysunku ”lanu; 
4) szczególne warunki zagospodarowania 

terenu oraz ograniczenia w jego 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 

5) stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 0%Ł 
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ŚźIAI VI 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 132. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Polic. 

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

jewództwa źachodnio”omorskiego. 

 Przewodniczący Rady  
 

Witold Król 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 12375 ｦ Poz. 1697 

 

źaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr LVI/409/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwaJy Nr LVI/409/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 1 arkusz 3 

do uchwaJy Nr LVI/409/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 1 arkusz 4 

do uchwaJy Nr LVI/409/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LVI/409/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pn. ｭTatyniaｬ w gminie Police, zadaL z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

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

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.), roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.), Rada Miejska w Policach 

rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Na zadania z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w zmianie miejscowego planu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego czę`ci ”nŁ ｭTatyniaｬ w gminie Police, zwanej dalej planem miejscowym, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, skJadają się: 

1) wykup nieruchomo`ci oraz ich urządzenie na cele ”ubliczne na niwej wymienionych terenach wyod-

rębnionych w planie miejscowym: 

Nr terenu Przeznaczenie 

Do 

wykupienia 

(ha) 

Do 

urządzenia 

(ha) 

ŚJugo`ć 

drogi 

(mb) 

23.K Infrastruktura techniczna - kanalizacja 0,0025   

44.K Infrastruktura techniczna - kanalizacja 0,0025   

03.KDD Droga publiczna - dojazdowa  0,69 440 

05.KDD Droga publiczna - dojazdowa  0,03 40 

06.KDD Droga publiczna - dojazdowa 0,74 1,14 1072 

08.KDX Ciąg ”ieszo-jezdny - element systemu przestrzeni publicznej 0,03 0,06 65 

09.KDX Ciąg ”ieszy - element systemu przestrzeni publicznej 0,09 0,19 280 

11.KDX Ciąg ”ieszo-jezdny - element systemu przestrzeni publicznej 0,01 0,16 163 

14.KX Ciąg ”ieszy - element systemu przestrzeni publicznej 0,02 0,02 31 

15.KDD Droga publiczna - dojazdowa 0,04 0,4 356 

18.KDD Droga publiczna - dojazdowa  0,13 116 

20.KDD Droga publiczna - dojazdowa  0,23 258 

22.KDD Droga publiczna - dojazdowa 0,02   

24.KDD Droga publiczna - dojazdowa 0,06 0,21 194 

25.KDD Droga publiczna - dojazdowa 0,07 0,15 150 

26.KDD Droga publiczna - dojazdowa 0,23 0,41 370 

 

2) realizacja infrastruktury technicznej sJuwącej obsJudze terenów ”rzeznaczonych w planie miejscowym 

na zabudowę: 
a) kanalizacja: 

- grawitacyjna: rury PCV Ø 225 mm - dJugo`ć okŁ 2100 mb 

- tJoczna: `rednica Ø 80 mm PCV - dJugo`ć okŁ 600 mb 

- planowane 3 kompaktowe przepompownie 

b) wodociągi: 
- `rednica 110 mm PCV - dJugo`ć okŁ 2400 mb. 

3) urządzenie dróg za”ewniających obsJugę trans”ortową terenów ”rzeznaczonych na zabudowę, w za-

kresie okre`lonym w wykazie w pkt 1, obejmujące: 
a) budowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z pasami zieleni, 

b) budowę systemu odwodnienia na warunkach okre`lonych w planie miejscowym, 

c) budowę sieci i urządzeL o`wietlenia ulicznegoŁ 
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§ 2. 1. Realizacja wymienionych w § 1 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do 
zadaL wJasnych gminy odbywać się będzie w nastę”ującej kolejno`ci: 

1) wyku” gruntów na cele ”ubliczne - sukcesywnie do wydzieleL geodezyjnych dokonywanych ”rzez 

inwestorów, w s”osób za”ewniający uksztaJtowanie s”ójnego systemu dróg i przestrzeni publicznych 

na kawdym etapie realizacji planu, 

2) realizacja sieci infrastruktury technicznej - po wykupie nieruchomo`ci drogowych, w miarę za”otrze-

bowania na obsJugę nowej zabudowy za ”o`rednictwem tych sieci, 

3) urządzenie dróg zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 1 pkt 3, nie ”óuniej niw ”o realizacji ustalone-

go w planie miejscowym zagos”odarowania terenów ”rzeznaczonych do zabudowy, obsJugiwanych 
przez te drogi. 

2. Zaleca się realizację inwestycji infrastrukturalnych i drogowych w formie kompleksowych przed-

sięwzięć obejmujących kilka branw, w celu obniwenia caJkowitych kosztów ”rzedsięwzięcia ”o”rzez koor-

dynację robótŁ 

3Ł Inwestycje celu ”ublicznego okre`lone w ust. 1, których realizacja wykroczy ”oza jeden rok budwe-

towy, będą w”rowadzane wraz z harmonogramem wydatków, do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy Police. 

§ 3. Finansowanie inwestycji, o których mowa w wymienionych w § 1 i 2 odbywać się będzie 

z nastę”ujących uródeJ: 

1) z budwetu gminy, 

2) ze `rodków zewnętrznych, ”o”rzez ws”óJfinansowanie, w zakresie dostę”nych `rodków ”omoco-

wych lub dotacji, 

3) z kredytów bankowych lub udzielanych ”rzez fundusze, 
4) udziaJów inwestorów zewnętrznych na ”odstawie odrębnych porozumieLŁ 

§ 4. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu miejscowego, niebędące za-

daniami wJasnymi gminy, będą finansowane ze `rodków wJasnych wJa`ciwych o”eratorów na zasadach 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 5. Przy planowaniu wydatków na inwestycje, o których mowa w § 1 do”uszcza się uwzględnienie 
”rzewidywanych dochodów gminy wynikających z korzy`ci finansowych uzyskanych w związku realiza-

cją ”lanu miejscowego, obejmujących: 

1) w”Jywy ze s”rzedawy nieruchomo`ci gminnych, przeznaczonych w planie miejscowym do zabudowy, 

2) w”Jywy z o”Jat ”obieranych na ”odstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, 

3) dodatkowe dochody z ”odatków od nieruchomo`ci zlokalizowanych na terenach ”rzeznaczonych dla 
nowej zabudowy wyznaczonych w planie miejscowym, 

4) inne dochody z o”Jat i ”odatków lokalnych, które ”owstają w związku z realizacją uchwalonego ”lanuŁ 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LVI/409/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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