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UCHWAIA NR III/7/10 

 RADY MIEJSKIEJ W MIĘŚZYZŚROJACH 

 z dnia 22 grudnia 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje 
na terenie ograniczonym ulicami: NiepodlegJo`ci, Gryfa Pomorskiego, Nowomy`liwską, 

KomunalnąŁ 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, oraz z 2010 r. Nr 24, 

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

i Nr 130, poz. 871) oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871)) uchwala się, co nastę”uje: 

DZIAI I 

Przepisy wstępne 

§ 1. 1Ł Zgodnie uchwaJą Nr XXXIV/324/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. o ”rzystą”ieniu do s”orządze-

nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograni-

czonym ulicami: Nie”odlegJo`ci, Gryfa Pomorskiego, Nowomy`liwską, Komunalną, stwierdzając zgodno`ć 
ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Międzyzdroje, ”rzyjętego 
uchwaJą Nr XIII/123/99 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 ”audziernika 1999 r., zmienionego 

uchwaJą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany 

ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Międzyzdrojeｬ, uchwala się 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczo-

nym ulicami: Nie”odlegJo`ci, Gryfa Pomorskiego, Nowomy`liwską, KomunalnąŁ 

2. Granice planu obejmują obszar o powierzchni 14,6 ha, który zostaJ ”rzedstawiony na rysunku ”lanuŁ 

3. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny w skali 1:1000, zwany dalej ｭrysunkiem ”lanuｬ, zatytuJowany ｭZmiana miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: 

Nie”odlegJo`ci, Gryfa Pomorskiego, Nowomy`liwską, Komunalnąｬ, stanowiący zaJącznik nr 1 do ni-

niejszej uchwaJy; 
2) wyrys ze zmiany studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Mię-

dzyzdroje dla terenu objętego ”lanem, stanowiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Międzyzdrojach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 

stanowiące zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Międzyzdrojach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finan-

sowania, stanowiące zaJącznik nr 4 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne, ”rzedstawione na rysunku ”lanu, są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy (nalewy je odczytywać zgodnie z oznaczeniami na 

rysunku planu, mierzone w osiach grubo`ci linii); 
3) linie ”odziaJu wewnętrznego - proponowane; 

4) elewacje o szczególnym znaczeniu architektonicznym (pierzeje eksponowane); 

5) osie kompozycyjne, osie widokowe; 

6) dominanty wysoko`ciowe, akcenty architektoniczne; 
7) ”rzestrzenie ruchu ”ieszego ”odkre`lające osie kompozycyjne; 
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8) szpalery drzew; drzewa do zachowania; 

9) symbole i oznaczenia terenu. 

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

1) akcencie architektonicznym - nalewy ”rzez to rozumieć takie obiekty jak: fontanna, ”omnik, it”Ł o wyso-

kich walorach architektonicznych i cechach krystalizujących ”rzestrzeL; 
2) dachu ”Jaskim - nalewy ”rzez to rozumieć formę ”rzekrycia budynku o kącie nachylenia od 0,5° do 

15°; 
3) dachu stromym - nalewy ”rzez to rozumieć formę ”rzekrycia budynku o kącie nachylenia większym 

lub równym 25°; 
4) dominantach wysoko`ciowych - nalewy ”rzez to rozumieć obiekt lub czę`ć obiektu o wysoko`ci wyw-

szej do 25% od warto`ci, jaką ”odano w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów; 
5) froncie budynku - nalewy ”rzez to rozumieć elewację budynku, skierowaną w kierunku drogi, z której 

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

nastę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 
7) kalenicy dachu - nalewy ”rzez to rozumieć najwywszą, najdJuwszą ”oziomą krawędu zaJamania ”oJaci 

dachu ”ochyJego; 
8) kwartale - nalewy ”rzez to rozumieć obszar skJadający się z jednego lub kilku terenów elementarnych; 

9) liczbie kondygnacji nadziemnych - nalewy ”rzez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem 

”iwnic, suteren, antresoli oraz ”oddaszy nieuwytkowych; 
10) niekonwencjonalnych formach dachu - nalewy ”rzez to rozumieć formy kombinacji dachów, ”Jaskich 

i stromych oraz ko”uJ; 
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy przez to rozumieć linię, ”oza którą nie wolno sytuować za-

budowy; 

a) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wy-

kusze, zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 

b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzym-

sy, rury spustowe do 0,50 m, 

12) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, bez”o`rednio, ”rzy której musi być 
umieszczona `ciana frontowa ”rojektowanego budynku lub co najmniej 60% jej dJugo`ci, ”oza którą 
nie wolno sytuować zabudowy; 
a) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wy-

kusze, zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, 

b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak okapy, gzym-

sy, rury spustowe do 0,50 m, 

13) ”oddaszu uwytkowym - nalewy ”rzez to rozumieć kondygnację uwytkową, która wykonana jest w dachu 

”ochyJym; 

14) ”owierzchni uwytkowej - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię uwytkową ”odstawową zgodnie z obo-

wiązującymi normami; 

15) przeznaczeniu dopuszczalnym, uzu”eJniającym - nalewy ”rzez to rozumieć inne zagos”odarowanie 
terenu, które stanowi uzu”eJnienie lub wzbogacenie ”rzeznaczenia ”odstawowego; 

16) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to rozumieć dominujące, gJówne ”rzeznaczenie terenu; 
17) ”rzestrzenie ruchu ”ieszego ”odkre`lające osie kompozycyjne - nalewy ”rzez to rozumieć zagos”oda-

rowanie wysokiej klasy nawierzchnią dostosowaną do ruchu ”ieszego z jednoczesnym zakazem loka-

lizacji obiektów kolidujących z funkcją ruchu ”ieszego; 
18) sąsiednich nieruchomo`ciach - nalewy ”rzez to rozumieć, tereny dziaJek mających ws”ólną granicę; 
19) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć teren elementarny o okre`lonym przeznaczeniu lub o okre`lonym 

sposobie zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

20) usJugach ogólnych - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi sJuwące zas”okojeniu ”odstawowych, lokalnych 
i ponadlokalnych potrzeb mieszkaLców, w szczególno`ci: fryzjer, szewc, serwis RTV i AGŚ, usJugi 
krawieckie, a takwe a”teki, ”unkty ”omocy medycznej, z wyJączeniem usJug handlu i gastronomii; 

21) wysoko`ci budynku - nalewy ”rzez to rozumieć odlegJo`ć od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym 

wej`ciu do budynku lub jego czę`ci ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej ”Jaszczyzny 
dachu lub kalenicy; 

22) wysokich walorach architektonicznych - nalewy ”rzez to rozumieć zestaw cech budynków i budowli, 

które charakteryzują się wJa`ciwymi proporcjami, trwaJymi i dobrymi jako`ciowo materiaJami budow-

lanymi i wykoLczeniowymi, oraz nawiązują, bądu nie ”ozostają w dysharmonii z sąsiednimi obiektami; 
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23) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nalewy ”rzez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jedno-

rodzinny (lub zes”óJ takich budynków), sJuwący zas”okajaniu ”otrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną caJo`ć, w którym do”uszcza się wydzielenie nie więcej niw dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uwytkowego o ”owierzchni caJkowitej nie”rze-

kraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej budynku; 
24) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - nalewy ”rzez to rozumieć zgru”owanie zabudowy zgodnie 

z ustalonymi liniami zabudowy lub budynek wolno stojący, sJuwący zas”okajaniu ”otrzeb mieszkanio-

wych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną caJo`ć, w którym do”uszcza się wydzielenie więcej niw 
dwóch lokali mieszkalnych oraz lokali uwytkowych zgodnie z za”isami szczegóJowymi niniejszej uchwaJy; 

25) zabudowie mieszkaniowej apartamentowej - nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę mieszkaniową wielo-

rodzinną o ”onadstandardowej jako`ci wykoLczenia wy”osawoną w windy i inne udogodnienia, 
z mowliwo`cią wynajmu ”oszczególnych lokali mieszkaniowych. 

ŚZIAI II 

Przepisy ogólne 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie terenów 

§ 4. W ”lanie ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów: 

1) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ZP, okre`lone w § 8 i w § 20; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN, okre`lo-

ne w § 14; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW, okre-

`lone w § 15; 

4) tereny zabudowy usJugowej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem U okre`lone w § 16, oraz: 

a) Uz - tereny zabudowy usJug zdrowia, o”isane w § 17 

b) Ua - tereny zabudowy usJug administracji, opisane w § 18; 

5) tereny usJug handlu wielko”owierzchniowego, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem UH, opisane 

w § 19 

6) tereny dróg ”ublicznych, okre`lone w § 11 i w § 22, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

a) KDL - ulice lokalne, 

b) KDD - ulice dojazdowe; 

7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚW, okre`lone w § 11 

i w § 22; 

8) tereny ciągów i ”laców ”ieszych oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KX, okre`lone w § 11 

i w § 22; 

9) tereny infrastruktury technicznej, okre`lone w § 12 i w § 23, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

a) E - elektroenergetyka, 

b) IT - inne tereny infrastruktury technicznej. 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego, ogólne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

§ 5. 1Ł Na wszystkich terenach ustala się: 

1) nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 

oznaczonymi na rysunku planu; 

2) nakaz dostosowania projektowanych elementów zagos”odarowania skalą, jako`cią i charakterem do 

”eJnionego ”rzeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczenia; 
3) nakaz realizacji obiektów o wysokich walorach architektonicznychŁ Śotyczy to takwe obiektów maJej 

architektury; 

4) zakaz realizacji obiektów budowlanych, które swoimi gabarytami zajmowaJyby więcej niw jedną dziaJ-
kę budowlaną; 

5) mowliwo`ć dostosowania kolorystyki ”okrycia dachu obiektów rozbudowywanych do kolorystyki ”o-

kryć tego obiektu istniejącej ”rzed wej`ciem w wycie niniejszej uchwaJy 
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2Ł Na terenach zabudowy usJugowej oraz mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej: 

1) nakazuje się realizację elewacji (”ierzei) o wysokich walorach architektonicznych wokóJ ”laców i wzdJuw 
gJównych ciągów komunikacyjnych; 

2) do”uszcza się stosowanie no`ników reklamowych i szyldów na zasadach okre`lonych w przepisach 

szczegóJowych niniejszego ”lanuŁ 

3Ł PrzestrzeL ”ubliczną nalewy realizować, jako re”rezentacyjną, urządzoną i wy”osawoną w wysokiej 

klasy nawierzchnię, maJą architekturę, it”Ł 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 6. 1Ł Ustala się obowiązek zachowania istniejącej zieleni ”rzyulicznej oraz jej uzu”eJnieniaŁ W przy-

”adku niezbędnych wycięć konieczne jest uzyskanie zgody wymaganej przepisami 

2Ł Ustala się nakaz zachowania warto`ciowych drzew i krzewów oraz w”rowadzenie nowej ro`linno-

`ci wielo”iętrowejŁ 

3Ł Ustala się obowiązek zagos”odarowania mas ziemnych ”owstaJych w wyniku prac budowlanych 

w granicach danej nieruchomo`ci lub na innych obszarach wskazanych na ten celŁ 

4Ł Ustala się obowiązek oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji in-

westycji. 

5Ł Ustala się konieczno`ć uzbrojenia terenów w sieć infrastruktury technicznej w ”owiązaniu z sys-

temem miejskim, w szczególno`ci w wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczowąŁ 

6Ł Zabrania się lokalizacji bazowych stacji telefonii komórkowej w miejscach, które w zakresie emi-

towanego jonizującego ”romieniowania elektromagnetycznego ograniczaJyby zgodne z ustaleniami planu 

mowliwo`ci zagos”odarowania sąsiednich nieruchomo`ciŁ 

7Ł Zabrania się lokalizowania bazowych stacji telefonii komórkowej na terenach ”rzeznaczonych na 
staJy ”obyt ludzi za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem U i UH. 

8Ł Śo”uszcza się lokalizowanie bazowych stacji telefonii komórkowej na terenach oznaczonych sym-

bolem U i UH pod warunkiem zachowania minimalnej odlegJo`ci 30 m od granic terenów oznaczonych 
symbolami MN i MW oraz zachowania minimalnej odlegJo`ci 50 m od granic terenów oznaczonych sym-

bolami UZ. 

9Ł Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko ”rzyrodnicze 
i na zdrowie ludzi. 

10. Emisje czynników szkodliwych i uciąwliwych nie mogą na granicy z zabudową mieszkaniową 
”rzekroczyć do”uszczalnych norm. 

11. Zabrania się realizacji dziaJaL ”owodujących ”owstanie zanieczyszczenia gleby albo niekorzystne-

go ”rzeksztaJcenia naturalnego uksztaJtowania terenuŁ 

12. W ”rzy”adku ”otrzeby ”rzekrycia istniejącego rowu melioracyjnego, nakazuje się wykonanie tego 
zabiegu wyJącznie kom”leksowo dla obszaru caJego kwartaJu, ”rzez który ”rzebiega rów, zgodnie z prze-

pisami odrębnymi; do”uszcza się realizację miejsc postojowych na przekrytych rowach. 

13. Obszar planu zlokalizowany jest w granicach GJównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 102 

oraz jego strefy ochronnej, w związku z ”owywszym dla caJego obszaru ”lanu obowiązują zakazy, nakazy 
ograniczenia i zalecenia wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

14Ł Na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów ”rzeznaczonych ”od komunikację, ustala się 
obowiązek stosowania rozwiązaL niezbędnych do za”obiegania ”owstawaniu zanieczyszczeL, a takwe 
rozwiązaL za”ewniających ochronę ”rzed zanieczyszczeniami istniejącymi. W szczególno`ci dotyczy to 
rozwiązaL za”ewniających ochronę czysto`ci ”owietrzaŁ 

15. W ”rzy”adku budowy lub ”rzebudowy ukJadu komunikacyjnego oraz prowadzenia lub moderni-

zowania sieci infrastruktury technicznej, ustala się obowiązek stosowania rozwiązaL za”ewniających 
maksymalne ograniczenie ich oddziaJywania na `rodowisko ”rzyrodniczeŁ 
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16Ł Ustala się zakaz od”rowadzenia `cieków oraz wód o”adowych z powierzchni komunikacyjnych 

bez”o`rednio do gruntu, rzek i rowów otwartychŁ 

17Ł Realizację zabudowy kubaturowej o której mowa w § 15-19 nalewy ”o”rzedzić badaniami geo-

technicznymi. 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 

§ 7. 1Ł Śla budynków wskazanych do ochrony zgodnie z rysunkiem ”lanu ustala się: 

1) ”rowadzenie dziaJaL mających na celu zachowanie ich historycznego wyglądu ze szczególnym uwzględ-

nieniem historycznie uksztaJtowanych elementów, takich jak: 
a) forma i ”ro”orcja bryJy, 
b) forma, nachylenie i rodzaj pokrycia dachowego, 

c) rozmieszczenie, proporcje i ”odziaJ otworów okiennych i drzwiowych, 

d) rodzaj detalu architektonicznego; 

2) pozostaJe ustalenia okre`lono w ”rze”isach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów elementarnychŁ 

2Ł Śla obiektów, dla których do”uszcza się mowliwo`ć nadbudowy, stosuje się ”arametry i wskauniki 
zawarte ”rze”isach szczegóJowych dla ”oszczególnych kwartaJówŁ 

3Ł Śla obiektów, dla których do”uszcza się mowliwo`ć rozbudowy, stosuje się ”arametry i wskauniki 
zawarte ”rze”isach szczegóJowych dla ”oszczególnych kwartaJów, ”od warunkiem nieprzekraczania wy-

soko`ci budynku rozbudowywanegoŁ 

4. W ”rzy”adku konieczno`ci wyburzenia ze względu na zJy stan techniczny, obiektu wskazanego do 
ochrony planem, ustala się nakaz o”racowania inwentaryzacji z konieczno`cią ”rzekazania jednego eg-

zemplarza do archiwum wJa`ciwego Urzędu Ochrony ZabytkówŁ 

RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

§ 8. 1Ł Śla terenów ”rzeznaczonych ”od ”rzestrzeL ”ubliczną, ustala się nakaz zagos”odarowania 
obszarów w s”osób umowliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niesprawnym ruchowo. 

2Ł Ustalenia dotyczące terenów zieleni ”ublicznej ZP okre`lono w § 20. 

3Ł Ustalenia dotyczące ”ozostaJych terenów ”rzestrzeni ”ublicznych, w szczególno`ci terenów ko-

munikacji, okre`lono w § 11 i w § 22. 

RozdziaJ 6 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalone na 

podstawie przepisów odrębnych 

§ 9. 1Ł Na obszarze objętym planem wystę”ują tereny i obiekty, które ”odlegają ochronie na ”odsta-

wie ”rze”isów odrębnych, o”isane w § 6 ust. 11 oraz w § 7. 

RozdziaJ 7 

Ogólne zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci 

§ 10. 1Ł Śo”uszcza się ”rze”rowadzanie scaleL i ”odziaJów terenów zgodnie z ustaleniami szczegó-
Jowymi dotyczącymi ”rojektowanych ”odziaJów dziaJek w ”oszczególnych kwartaJachŁ 

2Ł Śo”uszcza się ”rze”rowadzenie wtórnego ”odziaJu dziaJek zgodnie z liniami pokazanymi na rysun-

ku planu. 

3Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć ”rze”rowadzenia innych ”odziaJów dziaJek budowlanych, niw ”odane na 
rysunku planu z zachowaniem parametrów zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi dla ”oszczególnych te-

renów elementarnych. 
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4Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć ”rze”rowadzania korekt istniejących ”odziaJów geodezyjnych w celu: 

1) wydzielenia niezbędnego dojazdu; 
2) za”ewnienia od”owiedniej odlegJo`ci obiektów budowlanych od granic dziaJek, na ”odstawie ”rze”i-

sów szczególnychŁ 
RozdziaJ 8 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 11. 1Ł Przeznacza się ”od budowę systemów komunikacji tereny oznaczone symbolami KŚL, KŚŚ, 
KDW i KX, dla których ustala się: 

1) obowiązek zagos”odarowania urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów 
terenów; 

2) obowiązek uwzględnienia wymagaL technicznych wynikających z lokalizacji istniejących i ”lanowa-

nych urządzeL infrastruktury technicznej, wymienionych w § 12. 

2. W zakresie docelowej obsJugi komunikacyjnej ustala się: 

1) ”odziaJ na nastę”ujące klasy ulic: 
a) ulica lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDL, 

b) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD, 

c) ulice wewnętrzne, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KDW, 

d) ciągi ”iesze i place, oznaczone na rysunku planu symbolem KX; 

2) ”odziaJ na nastę”ujące kategorie dróg: 
a) drogi gminne; 

b) drogi prywatne. 

3. W zakresie zasad i wskauników dotyczących ”arkowania ustala się: 

1) obowiązek za”ewnienia, w granicach ”oszczególnych terenów, miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, w ilo`ci minimum: 

a) 2 stanowiska, w garawu lub na ”owierzchni terenu, na kawdej z dziaJek w budownictwie jednoro-

dzinnym wolnostojącym, 

b) 1 stanowisko, w garawu lub na ”owierzchni terenu, na kawdej z dziaJek w budownictwie jednoro-

dzinnym szeregowym, 

c) 1 stanowisko, w garawu lub na ”owierzchni terenu na kawde mieszkanie lub apartament w bu-

downictwie wielorodzinnym, 

d) 1 stanowisko na kawde 50 m² ”owierzchni uwytkowej obiektów handlowych i usJugowych, 
e) 3 stanowiska na kawde 10 miejsc w obiektach `wiadczących usJugi gastronomiczne, kulturalne 

oraz kluby i dyskoteki, 

f) 3 stanowiska na kawde 10 miejsc hotelowych/pensjonatowych, 

g) 1 stanowisko na kawde 35 m² ”owierzchni uwytkowej biur, ”rzy czym dla kawdego z obiektów 
wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wynikająca z wymienionych warunków; 

2) obowiązek za”ewnienia w granicach ”oszczególnych terenów miejsc ”rzeJadunku towarów do obiek-

tów usJugowych - poza miejscami wymaganymi w pkt 1; 

3) realizację ogólnodostę”nych miejsc ”ostojowych wzdJuw ulic lokalnych i dojazdowych; 

4. W zakresie komunikacji ”ieszej KX ustala się realizację ciągów ”ieszych i ”rzej`ć niebędących czę-
`cią ”asa drogowego, zgodnie z rysunkiem planu; 

5. W zakresie dróg rowerowych ustala się: 

1) dopuszczenie realizacji wydzielonych dróg rowerowych wzdJuw ulicy lokalnej KŚL; 
2) dopuszczenie ruchu rowerowego w ulicach dojazdowych oraz wewnętrznychŁ 

RozdziaJ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 12. 1. W zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) obowiązuje zao”atrzenie w wodę z istniejącego gru”owego systemu wodociągowego, zasilanego 
z podziemnego ujęcia wody zlokalizowanego w Międzyzdrojach ”rzy ulicy Przy Wodociągach; 
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2) nakazuje się do”rowadzenie wody na teren objęty ”lanem z istniejącej sieci magistralnej dn 300 mm 

w ulicy Gryfa Pomorskiego i dn 180 mm w ulicy Nowomy`liwskiej w ukJadzie ”ier`cieniowym po-

”rzez dalszą rozbudowę sieci z wykorzystaniem istniejących na terenie objętym planem ”rzewodów 
wodociągowych; 

3) nakazuje się ”rowadzić ”rzewody rozdzielcze sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających dróg - 
poza jezdniami, ciągów ”ieszych i komunikacji rowerowej o `rednicach nie mniejszych jak dn 100 mm 

dla sieci rozdzielczej; 

4) do”uszcza się wymianę odcinków istniejącego wodociągu, będących w zJym stanie technicznym lub 

o zbyt maJych `rednicach, oraz ”rzeJowenie odcinków sieci na zasadach zgodnych z ”rze”isami odrębnymi; 
5) obowiązuje zao”atrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z komunalnej sieci wodociągowej ”o”rzez 

hydranty uliczne; 

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków sanitarnych ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu oraz gabaryty obiektów i urządzeL zgodnie z wymaganiami technologicz-

nymi oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi, dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbo-

lem IT; 

2) nakaz od”rowadzenia `cieków sanitarnych wyJącznie systemem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

ci`nieniowej do oczyszczalni `cieków zlokalizowanej przy ul. Nowomy`liwskiej w Międzyzdrojach ”o-

”rzez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej; 

3) nakaz od”rowadzenia `cieków sanitarnych z terenu objętego ”lanem do istniejącej sieci zlokalizowa-

nej w ulicy Nowomy`liwskiej bez”o`rednio lub za ”o`rednictwem przepompowni zlokalizowanej na 

terenie oznaczonym symbolem IT; 

4) nakazuje się ”rowadzenie ”rzewodów zbiorczych kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających 
dróg - poza jezdniami, ciągów ”ieszych i komunikacji rowerowej - o `rednicach nie mniejszych jak dn 

200 mm dla s”Jywu grawitacyjnego; 
5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne 

inne niw tereny komunikacji; 

6) do”uszcza się lokalizację ”rze”om”owni `cieków na terenie infrastruktury technicznej oznaczonym 

symbolem IT. 

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków o”adowych i roz-

to”owych ustala się: 

1) nakazuje się od”rowadzenie `cieków o”adowych i roztopowych istniejącym systemem kanalizacji 

deszczowej grawitacyjnej ”owiązanej z system istniejących rowów; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji deszczowej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne 

inne niw tereny komunikacji 

3) do”uszcza się wymianę odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej będącej w zJym stanie technicz-

nym lub o zbyt maJych `rednicach ”rzez ”rzeJowenie odcinków sieci na ”odstawie warunków tech-

nicznych okre`lonych ”rzez gestora sieci; 
4) nakaz prowadzenia systemu kanalizacji deszczowej wraz z renowacją istniejących rowów i cieków 

”rzewidzianych do odbioru wód o”adowych i roztopowych w celu umowliwienia ich ”rzejęcia; 
5) nakaz oczyszczania `cieków o”adowych i roztopowych z terenów komunikacyjnych, przed wprowa-

dzeniem ich do odbiornika (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi); 

6) nakaz zagos”odarowania `cieków o”adowych i rozto”owych na terenie wJasnej nieruchomo`ci; 
7) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej do gruntu w granicach wJasnej dziaJki budowlanej ”od warunkiem, we ilo`ć od”rowa-

dzanych wód nie ”rzekroczy jego chJonno`ci; 
8) do”uszcza się wykorzystanie wód o”adowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia i uwycia 

do nawadniania zieleni; 

9) nakazuje się ”rowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic; 
10) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji deszczowej ”od jezdniami (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi) o `rednicach kanaJów deszczowych zbiorczych nie mniejszych niw dn 300 mm. 

4. W zakresie budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) zaopatrzenie w gaz z gazociągu wysokiego ci`nienia relacji Wolin - _winouj`cie ”o”rzez stację reduk-

cyjno pomiarową I-go sto”nia (zlokalizowaną ”oza obszarem objętym planem); 

2) do”uszcza się wykorzystanie gazu ”rzewodowego o”rócz celów bytowych i grzewczych, do celów 
technologicznych; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 15 ｦ 2200 ｦ Poz. 239 

 

3) nakazuje się zasilanie obszaru objętego ”lanem ”o”rzez rozbudowę istniejącego systemu sieci gazo-

wej `redniego ci`nienia w ukJadzie ”ier`cieniowym; 

4) nakazuje się ”rowadzić sieci gazowe w liniach rozgraniczających dróg - poza jezdniami, ciągów ”ie-

szych i komunikacji rowerowej, o `rednicach nie mniejszych jak dn 63; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci gazowej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne inne niw tereny 
komunikacji; 

6) do”uszcza się urządzanie ”arkingów nad sieciami gazowymi na zasadach zgodnych z przepisami od-

rębnymi. 

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: 

1) obowiązuje ucie”Jownienie w oparciu o istniejące oraz realizację nowych lokalnych i indywidualnych 

uródeJ cie”Ja; 
2) nakaz zastosowania urządzeL - uródeJ cie”Ja wykorzystujących ”aliwa nie ”owodujące ”onadnorma-

tywnego zanieczyszczenia powietrza; 

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

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ustala 
się: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z GPZ (zlokalizowanego poza obszarem objętym planem) poprzez 

linie napowietrzne SN 15 kV 

2) zagos”odarowanie terenu oraz gabaryty obiektów i urządzeL zgodnie z wymaganiami technologicz-

nymi oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi, dla wydzielonych terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ś oraz dla istniejących stacji nasJu”owych zlokalizowanych w liniach rozgraniczają-
cych ulic; 

3) do”uszcza się wymianę istniejących stacji na stacje kontenerowe, zlokalizowane na wydzielonych 
dziaJkach oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem E; 

4) nakaz zasilania terenów elementarnych na poziomie `rednich na”ięć siecią kablową; 
5) nakaz zasilania obiektów budowlanych na ”oziomie niskich na”ięć siecią kablową; 
6) nakaz lokalizowania sieci elektroenergetycznych kablowych w liniach rozgraniczających ulic, ”oza 

jezdniami; 

7) dopuszcza się ”rowadzenie sieci elektroenergetycznych ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne 
inne niw tereny komunikacji; 

8) nakaz lokalizowania instalacji o`wietlenia ulic na wszystkich nowo”rojektowanych ulicach oraz na 
tych ulicach gdzie dotychczas taka instalacja nie wystę”uje; 

9) nakaz doboru wysoko`ci sJu”ów o`wietleniowych i ich rozmieszczenia, oraz dostosowania uródJa `wiatJa 

do kategorii ulicy i wymaganego natęwenia o`wietleniaŁ 

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji ustala się: 

1) mowliwo`ć rozbudowy istniejącej telekomunikacyjnej i teletechnicznej kanalizacji kablowej i budowy 

nowej, na terenach ”rzeznaczonych ”od infrastrukturę trans”ortową; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne 

niw tereny komunikacji; 

3) do”uszcza się lokalizację węzJów telekomunikacyjnych i szafek dostę”owych w liniach rozgraniczają-
cych ulic. 

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: 

1) obowiązek wywozu od”adów komunalnych na skJadowisko od”adów; 
2) gromadzenie od”adów w pojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem mow-

liwo`ci ich segregacji; 
3) nakaz wyznaczenia na dziaJkach budowlanych miejsca lokalizacji pojemników do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

4) do”uszcza się stosowanie zbiorczych ”ojemników do selektywnej zbiórki od”adów obsJugujących 
więcej niw jedną dziaJkę budowlaną; 

5) zakaz lokalizacji skJadowisk od”adów, wysy”isk `mieci, wylewisk `ciekówŁ 

9. Dla zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz usJugowej w zakresie ustaleL zawartych 
w ust. 1÷8 ustala się: 

1) obowiązuje zao”atrzenie w wodę z istniejącego systemu wodociągowego; 
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2) nakaz od”rowadzenia `cieków sanitarnych wyJącznie systemem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

ci`nieniowej; 
3) nakaz zagos”odarowania `cieków o”adowych i rozto”owych na terenie wJasnej nieruchomo`ci; 
4) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej do gruntu w granicach wJasnej dziaJki budowlanej ”od warunkiem, we ilo`ć od”rowa-

dzanych wód nie ”rzekroczy jego chJonno`ci; 
5) do”uszcza się wykorzystanie wód o”adowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia 

i uwycia do nawadniania zieleni; 
6) do”uszcza się wykorzystanie gazu ”rzewodowego o”rócz celów bytowych i grzewczych, do celów 

technologicznych; 

7) do”uszcza się stosowanie, dla celów bytowych i grzewczych gazu bezprzewodowego do czasu reali-

zacji sieci gazowej; 

8) nakaz zastosowania urządzeL - uródeJ cie”Ja wykorzystujących ”aliwa nie ”owodujące ”onadnorma-

tywnego zanieczyszczenia powietrza; 

9) do”uszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących uródJa odnawialne; 
10) nakaz zasilania obiektów budowlanych na ”oziomie niskich na”ięć siecią kablową; 
11) obowiązek wywozu od”adów komunalnych na skJadowisko od”adów; 
12) nakaz gromadzenia od”adów w pojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem 

mowliwo`ci ich segregacji; 
13) nakaz wyznaczenia na dziaJkach budowlanych miejsca lokalizacji pojemników do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

14) do”uszcza się stosowanie zbiorczych ”ojemników do selektywnej zbiórki od”adów obsJugujących 
więcej niw jedną dziaJkę budowlanąŁ 

RozdziaJ 10 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 

§ 13. 1Ł Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się utrzymanie dotychczasowego s”oso-

bu uwytkowania terenuŁ 

2. W czasie realizacji inwestycji do”uszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, dla potrzeb reali-

zacji budowy. 

ŚZIAI III 

Przepisy szczegóJowe 

RozdziaJ 11 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a takwe zasady 
i warunki scalenia i podziaJu nieruchomo`ci 

§ 14. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN1 o powierzchni 

2474 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą i szeregową; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja budynków garawowych i gospodarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi przez wyznaczone linie zabudowy, 

e) dla zabudowy wolnostojącej do”uszcza się lokalizację garawu i budynku gospodarczego wolnosto-

jącego, 
f) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) wysoko`ć budynku od 8,0 do 10,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu od 4,5 do 5,5 m; 
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4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do ulicy KDW.1; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gospodarczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m², 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 

c) dopuszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ”owierzchnie dziaJek dla zabudowy wolnostojącej: od 900 m² do 1100 m², 
c) ”owierzchnie dziaJek dla zabudowy szeregowej: od 270 m² do 400 m², 
d) szeroko`ci frontów dziaJek dla zabudowy wolnostojącej: od 20,0 m do 22,0 m, 

e) szeroko`ci frontów dziaJek dla zabudowy szeregowej: od 8,5 m do 10,0 m, 

f) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚWŁ1, 
b) miejsca postojowe dla zabudowy szeregowej: minimum jedno miejsce 

c) miejsca ”ostojowe dla zabudowy wolnostojącej: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug 

minimum 3 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN2 o powierzchni 

2304 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - szeregową; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja budynków garawowych i gospodarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ”rzez wyznaczone linie zabudowy lub wolnostojącego, 
e) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m² 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) wysoko`ć budynku od 6,0 do 9,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu od 3,0 do 5,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do ulicy KDW.1; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 40°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gospodarczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m², 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
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c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) utrzymuje się istniejący ”odziaJ dziaJek, 
b) do”uszcza się wydzielenie czę`ci dziaJek w celu ”ole”szenia sąsiadujących z tymi wydzieleniami 

nieruchomo`ci, o powierzchni od 80 m² do 230 m² zgodnie z projektowanym ”odziaJem dziaJek, 
c) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

zgodnie z ”rzedJuweniem istniejących granic dziaJek; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚWŁ1, oraz z ulicy lokalnej KŚL wyJącznie na zasa-

dach ”rawoskrętu, 
b) miejsca postojowe: minimum jedno miejsce, w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 2 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN3 o powierzchni 

1075 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - szeregową; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja garawy - wbudowanych w bryJę budynku mieszkalnego zgodnie z zasadami ustalonymi 

przez wyznaczone linie zabudowy, 

e) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) wysoko`ć budynku od 8,0 do 10,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu od 4,5 do 5,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do ulicy KDW.1; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia 40°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ”owierzchnie dziaJek: od 250 m² do 500 m², 
c) szeroko`ci frontów dziaJek dla zabudowy szeregowej: od 8,5 m do 18,0 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się 90°; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚW 

b) miejsca postojowe: minimum jedno miejsce; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN4 o powierzchni 

1806 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - szeregową; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja garawy - wbudowanych w bryJę budynku mieszkalnego zgodnie z zasadami ustalonymi 

przez wyznaczone linie zabudowy, 

e) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) wysoko`ć budynku od 8,0 do 10,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu od 4,5 do 5,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do ulicy KDW.1; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia 40°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ”owierzchnie dziaJek: od 260 m² do 380 m², 
c) szeroko`ci frontów dziaJek dla zabudowy szeregowej: od 8,5 m do 12,0 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się 90°; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚWŁ1, 
b) miejsca postojowe: minimum jedno miejsce; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN5 o powierzchni 

4060 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - szeregową; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja garawy - wbudowanych w bryJę budynku mieszkalnego zgodnie z zasadami ustalonymi 

przez wyznaczone linie zabudowy, 

e) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) wysoko`ć budynku od 8,0 do 10,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu od 4,5 do 5,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do ulicy KDW.1; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia 40°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
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6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ”owierzchnie dziaJek: od 200 m² do 360 m², 
c) szeroko`ci frontów dziaJek dla zabudowy szeregowej: od 8,5 m do 14,0 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się 90°; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KDW.1, 

b) miejsca postojowe: minimum jedno miejsce; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN6 o powierzchni 

2435 m² ustala się: 

1) przeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - szeregową; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja garawy - wbudowanych w bryJę budynku mieszkalnego zgodnie z zasadami ustalonymi 

przez wyznaczone linie zabudowy, 

e) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) wysoko`ć budynku od 8,0 do 10,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu od 4,5 do 5,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do ulicy KDW.1; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia 40°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się ”rojektowany ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ”owierzchnie dziaJek: od 250 m² do 370 m², 
c) szeroko`ci frontów dziaJek dla zabudowy szeregowej: od 8,5 m do 18,0 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się 90°; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy wewnętrznej KŚWŁ1, 
b) miejsca postojowe: minimum jedno miejsce; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 15. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW.1 o po-

wierzchni 942 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): usJugi nieuciąwliwe w ”arterach budynków, takie jak: 

handel, gastronomia, usJugi ogólne oraz nieuciąwliwe rzemiosJo, o ”owierzchni s”rzedawy do 200 m²; 
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3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów 

o powierzchni do 3 m²; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 15,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 12,5 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z ukJa-

dem kalenicy gJównej równolegle do ulicy; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 40°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania prefabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy Gryfa Pomorskiego na zasadach ”rawoskrętu, 
b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych i cięwarowych, zgodnie 

z wymogami parkingowymi zawartymi w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW.2 o powierzchni 

865 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): usJugi nieuciąwliwe w ”arterach budynków, takie jak: 

handel, gastronomia, usJugi ogólne oraz nieuciąwliwe rzemiosJo, o ”owierzchni s”rzedawy do 200 m²; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 3 m²; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 15,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 12,5 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z ukJa-

dem kalenicy gJównej równolegle do ulicy; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 40°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci; 
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9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy Gryfa Pomorskiego na zasadach ”rawoskrętu, 
b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych i cięwarowych, zgodnie 

z wymogami parkingowymi zawartymi w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW.3 o powierzchni 

468 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): usJugi nieuciąwliwe w ”arterach budynków, takie jak: 

handel, usJugi ogólne o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m²; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 3 m²; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 10,5 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z ukJa-

dem kalenicy gJównej równolegle do ulicy; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 40°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy Nie”odlegJo`ci na zasadach ”rawoskrętu, 
b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych i cięwarowych, zgodnie 

z wymogami parkingowymi zawartymi w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW.4 o powierzchni 

2033 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i apartamentową; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): usJugi nieuciąwliwe w ”arterach budynków, takie jak: handel, 

gastronomia, usJugi ogólne, o ”owierzchni s”rzedawy do 500 m²; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 60% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
d) zakaz lokalizowania dziaJalno`ci hurtowej i produkcyjnej, 

e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, gospodarczych i garawowych; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) 4 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 15,0 do 16,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu 12,5 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu; 
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5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z ukJadem kalenic równolegle do ulicy dojazdowej KŚŚŁ2 

i KDD.5; 

b) do”uszcza się stosowanie kombinacji dachów ”Jaskich i stromych; 

6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) w ”rzy”adku dachów stromych ustala się: 

- stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien ”oJaciowych, 
- kąt nachylenia od 30° do 45°, 
- ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym ty”u: dachówka cemen-

towa lub bitumiczna, Ju”ek, blacha tra”ezowa, it”Ł, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu,; 
b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 

- kąt nachylenia od 0° do 10°; 
- pokrycie materiaJem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach 

czerni lub grafitu, 

7) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze dla 

mieszkaLców, oraz stanowiska ”ostojowe i (lub) miejsca garawowe, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania prefa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
8) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ kwartaJu na dziaJki budow-

lane ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 1000 m², 
b) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 60° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD.2 i KDD.5, 

b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 

c) do”uszcza się realizację czę`ci wymogów ”arkingowych w ”odziemnych kondygnacjach budynków; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW.5 o powierzchni 

4098 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i apartamentową; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): usJugi nieuciąwliwe w ”arterach budynków, takie jak: 

handel, gastronomia, usJugi ogólne, o ”owierzchni s”rzedawy do 500 m²; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 60% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
d) zakaz lokalizowania dziaJalno`ci hurtowej i produkcyjnej, 

e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, gospodarczych i garawowych; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) 4 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia 

b) wysoko`ć budynku od 15,0 do 16,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu 12,5 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z ukJadem kalenic równolegle do ”ierzei rynku (KXŁ3) oraz 

równolegle do ulicy dojazdowej KŚŚŁ1 i KDD.2; 

b) do”uszcza się stosowanie kombinacji dachów ”Jaskich i stromych; 

6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) w ”rzy”adku dachów stromych ustala się: 

- stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien ”oJaciowych, 
- kąt nachylenia od 30° do 45°, 
- ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym ty”u: dachówka cemen-

towa lub bitumiczna, Ju”ek, blacha tra”ezowa, it”Ł, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, 
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b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
- kąt nachylenia od 0° do 10°; 
- ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni 

lub grafitu, 

7) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze dla 

mieszkaLców, oraz stanowiska ”ostojowe i (lub) miejsca garawowe, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania prefa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
8) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ kwartaJu na dziaJki budow-

lane ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 1000 m², 
b) szeroko`ci frontów dziaJek od strony rynku (KXŁ3): od 20 m do 21,0 m, 

c) kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pierzei rynku (KXŁ3) ustala się 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD.2 i KDD.5, oraz warunkowo w zakresie zaopa-

trzenia skle”ów i lokali usJugowych od strony rynku (KXŁ3), 
b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 

c) do”uszcza się realizację czę`ci wymogów ”arkingowych w ”odziemnych kondygnacjach budynków; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW.6 o powierzchni 

5190 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i apartamentową; 
2) przeznaczenie dopuszczalne (uzu”eJniające): usJugi nieuciąwliwe w ”arterach budynków, takie jak: 

handel, gastronomia, usJugi ogólne, o ”owierzchni s”rzedawy do 800 m²; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ustala się konieczno`ć realizacji Jącznika (nadwieszenia) nad ciągiem pieszym KX.4 zgodnie z ry-

sunkiem planu, o parametrach opisanych w pkt 4, 

c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) zakaz lokalizowania dziaJalno`ci hurtowej i produkcyjnej, 

f) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, gospodarczych i garawowych; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych dla budynków zlokalizowanych 

w sąsiedztwie ulicy dojazdowej KŚŚŁ1 na odcinku sąsiadującym z rynkiem (KX.3): 

a) 4 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 15,0 do 16,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu 12,5 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu; 

5) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych dla ”ozostaJych budynków: 
a) od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 12,0 do 16,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 12,5 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu; 

6) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z ukJadem kalenic równolegle do ulicy dojazdowej KŚŚŁ1 

i równolegle do ciągu ”ieszego KXŁ4; 
b) do”uszcza się stosowanie kombinacji dachów ”Jaskich i stromych; 

7) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) w ”rzy”adku dachów stromych ustala się: 

- stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien ”oJaciowych, 
- kąt nachylenia od 30° do 45°, 
- ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym ty”u: dachówka cemen-

towa lub bitumiczna, Ju”ek, blacha tra”ezowa, it”Ł, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, 
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b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 
- kąt nachylenia od 0° do 10°; 
- pokrycie materiaJem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach 

czerni lub grafitu, 

8) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze dla 

mieszkaLców, oraz stanowiska ”ostojowe i (lub) miejsca garawowe, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania prefa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
9) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ kwartaJu na dziaJki budow-

lane ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 1000 m², 
b) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego ustala 

się od 60° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD.1, 

b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 

c) do”uszcza się realizację czę`ci wymogów ”arkingowych w podziemnych kondygnacjach budynków; 
11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW.7 o powierzchni 

3302 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i apartamentową; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): usJugi nieuciąwliwe w ”arterach budynków, takie jak: 

handel, gastronomia, usJugi ogólne, o ”owierzchni s”rzedawy do 500 m²; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 60% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
d) zakaz lokalizowania dziaJalno`ci hurtowej i produkcyjnej, 

e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, gospodarczych i garawowych; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych dla budynków zlokalizowanych 

w sąsiedztwie ulicy dojazdowej KŚŚŁ2 na odcinku sąsiadującym z rynkiem (KX.3): 

a) 4 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 15,0 do 16,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu 12,5 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu; 

5) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych dla ”ozostaJych budynków: 
a) od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 10,0 do 12,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 12,0 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu; 

6) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z ukJadem kalenic równolegle do ulicy dojazdowej KDD.2 

i KDD.5; 

b) do”uszcza się stosowanie kombinacji dachów ”Jaskich i stromych; 

7) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) w ”rzy”adku dachów stromych ustala się: 

- stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien ”oJaciowych, 
- kąt nachylenia od 30° do 45°, 
- ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym ty”u: dachówka cemen-

towa lub bitumiczna, Ju”ek, blacha tra”ezowa, it”Ł, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, 
b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 

- kąt nachylenia od 0° do 10°; 
- pokrycie materiaJem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach 

czerni lub grafitu, 

- do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, itp.; 
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8) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze dla 

mieszkaLców, oraz stanowiska ”ostojowe i (lub) miejsca garawowe, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnosprawnych, 

c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania prefa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
9) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ kwartaJu na dziaJki budow-

lane przy zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 1000 m², 
b) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 60° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD.2 i KDD.5 oraz z ulicy Nowomy`liwskiej, 
b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 

c) do”uszcza się realizację czę`ci wymogów ”arkingowych w podziemnych kondygnacjach budyn-

ków, a takwe jako usytuowanych, co najmniej w czę`ci ”od ”oziomem terenu, z dachami przykry-

tymi dostę”ną dla mieszkaLców zielenią; 
11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW.8 o powierzchni 

8023 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i apartamentową; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): usJugi nieuciąwliwe w parterach budynków, takie jak: 

handel, gastronomia, usJugi ogólne, oraz nieuciąwliwe rzemiosJo, o ”owierzchni s”rzedawy do 800 m²; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) zakaz lokalizowania dziaJalno`ci hurtowej i produkcyjnej, 

e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, gospodarczych i garawowych; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 12,0 do 16,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 12,0 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z ukJadem kalenic równolegle do ulicy dojazdowej KŚŚŁ1, 

KDD.2 i KDD.4; 

b) do”uszcza się stosowanie kombinacji dachów ”Jaskich i stromych; 

6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) w ”rzy”adku dachów stromych ustala się: 

- stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien ”oJaciowych, 
- kąt nachylenia od 30° do 45°, 
- ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym ty”u: dachówka cemen-

towa lub bitumiczna, Ju”ek, blacha tra”ezowa, it”Ł, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, 
b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 

- kąt nachylenia od 0° do 10°; 
- ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, it”Ł, w odcieniach czerni 

lub grafitu, 

- do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”Ł; 
7) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze dla 

mieszkaLców, oraz stanowiska ”ostojowe i (lub) miejsca garawowe, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania prefa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
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8) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ kwartaJu na dziaJki budow-

lane ”rzy zachowaniu nastę”ujących parametrów: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 1000 m², 
b) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 60° do 90°; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD.1, KDD.2 i KDD.4, 

b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 

c) do”uszcza się realizację czę`ci wymogów ”arkingowych w podziemnych kondygnacjach budyn-

ków, a takwe jako usytuowanych, co najmniej w czę`ci ”od ”oziomem terenu, z dachami przykry-

tymi dostę”ną dla mieszkaLców zielenią; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW.9 o powierzchni 

8558 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i apartamentową; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): usJugi nieuciąwliwe w ”arterach budynków, takie jak: 

handel, gastronomia, usJugi ogólne, nieuciąwliwe rzemiosJo, o ”owierzchni s”rzedawy do 800 m²; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) zakaz lokalizowania dziaJalno`ci hurtowej i produkcyjnej, 

e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, gospodarczych i garawowych; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych dla budynków zlokalizowanych 

w sąsiedztwie ulicy dojazdowej KŚŚŁ1 na odcinku sąsiadującym z rynkiem (KX.3): 

a) 4 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 15,0 do 16,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu 12,5 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu; 

5) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych dla ”ozostaJych budynków: 
a) od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 12,0 do 16,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 12,0 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu; 

6) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z ukJadem kalenic równolegle do ulicy dojazdowej KŚŚŁ1 

i KDD.3; 

b) do”uszcza się stosowanie kombinacji dachów ”Jaskich i stromych; 

7) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) w ”rzy”adku dachów stromych ustala się: 

- stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien ”oJaciowych, 
- kąt nachylenia od 30° do 45°, 
- ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym ty”u: dachówka cemen-

towa lub bitumiczna, Ju”ek, blacha tra”ezowa, it”Ł, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, 
b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 

- kąt nachylenia od 0° do 10°; 
- pokrycie materiaJem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach 

czerni lub grafitu, 

- do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”Ł; 
8) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze dla 

mieszkaLców, oraz stanowiska ”ostojowe i (lub) miejsca garawowe, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania prefa-

brykowanych ”Jotów betonowych 
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9) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ kwartaJu na dziaJki budow-

lane ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 1000 m², 
b) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 60° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD.1 i KDD.3, 

b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 

c) do”uszcza się realizację czę`ci wymogów ”arkingowych w podziemnych kondygnacjach budyn-

ków, a takwe jako usytuowanych, co najmniej w czę`ci ”od ”oziomem terenu, z dachami przykry-

tymi dostę”ną dla mieszkaLców zielenią; 
11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW.10 o powierzchni 

7175 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i apartamentową; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): usJugi nieuciąwliwe w ”arterach budynków, takie jak: 

handel, gastronomia, usJugi ogólne, nieuciąwliwe rzemiosJo, o ”owierzchni s”rzedawy do 800 m²; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) zakaz lokalizowania dziaJalno`ci hurtowej i produkcyjnej, 

e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, gospodarczych i garawowych; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych dla budynków zlokalizowanych 

w sąsiedztwie ulicy dojazdowej KŚŚŁ1 na odcinku sąsiadującym z rynkiem (KX.3): 

a) 4 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia 

b) wysoko`ć budynku od 15,0 do 16,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu 12,5 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu; 

5) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych dla ”ozostaJych budynków: 
a) od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 12,0 do 16,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 12,0 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu; 

6) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z ukJadem kalenic równolegle do ulicy dojazdowej KŚŚŁ1 

i KDD.3; 

b) do”uszcza się stosowanie kombinacji dachów ”Jaskich i stromych; 

7) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) w ”rzy”adku dachów stromych ustala się: 

- stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien ”oJaciowych, 
- kąt nachylenia od 30° do 45°, 
- ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym ty”u: dachówka cemen-

towa lub bitumiczna, Ju”ek, blacha tra”ezowa, it”Ł, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, 
b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 

- kąt nachylenia od 0° do 10°; 
- pokrycie materiaJem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach 

czerni lub grafitu, 

- do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”Ł; 
8) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze dla 

mieszkaLców, oraz stanowiska ”ostojowe i (lub) miejsca garawowe, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania prefa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
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9) Zasady i warunki scalenia i podziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ kwartaJu na dziaJki budow-

lane ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 1000 m², 
b) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 60° do 90°; 
10) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD.3, 

b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 

c) do”uszcza się realizację czę`ci wymogów ”arkingowych w podziemnych kondygnacjach budyn-

ków, a takwe jako usytuowanych, co najmniej w czę`ci ”od ”oziomem terenu, z dachami przykry-

tymi dostę”ną dla mieszkaLców zielenią; 
11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW.11 o po-

wierzchni 5779 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i apartamentową; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej oraz istniejącej zabudowy usJug turystycznych i pensjonatowych; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 35% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
d) zakaz lokalizowania dziaJalno`ci hurtowej i produkcyjnej, 

e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, gospodarczych i garawowych; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 10,0 do 12,5 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 12,5 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) nakaz stosowania dachów stromych z ukJadem kalenic równolegle do ulicy Nie”odlegJo`ci; 
b) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich i stromych; 

6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) w ”rzy”adku dachów stromych ustala się: 

- stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien ”oJaciowych, 
- kąt nachylenia od 30° do 45°, 
- ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym ty”u: dachówka cemen-

towa lub bitumiczna, Ju”ek, blacha tra”ezowa, it”Ł, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, 
b) w ”rzy”adku dachów ”Jaskich ustala się: 

- kąt nachylenia od 0° do 10°; 
- pokrycie materiaJem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach 

czerni lub grafitu, 

- do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”Ł; 
7) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze dla 

mieszkaLców, oraz stanowiska ”ostojowe i (lub) miejsca garawowe, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania prefa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
d) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ na dziaJki bu-

dowlane oraz do”uszcza się Jączenie dwóch sąsiednich dziaJek budowlanych; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy Nie”odlegJo`ci w ilo`ci 1 zjazd na jedną dziaJkę, 
b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 

c) do”uszcza się realizację czę`ci wymogów ”arkingowych w podziemnych kondygnacjach budyn-

ków, a takwe jako usytuowanych, co najmniej w czę`ci ”od ”oziomem terenu, z dachami przykry-

tymi dostę”ną dla mieszkaLców zielenią, 
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d) w przypadku braku mowliwo`ci za”ewnienia od”owiedniej liczby miejsc ”arkingowych na wJasnej 
dziaJce (dotyczy wyJącznie dziaJek juw zabudowanych z chwilą wej`cia w wycie niniejszego ”lanu), 
dopuszcza się mowliwo`ć realizacji ”rzez inwestora miejsc parkingowych na terenie zamiennym 

wskazanym przez Burmistrza MiędzyzdrojówŁ 
9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

11) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla budynku ”oJowonych ”rzy ulŁ Nie”odlegJo`ci 22, ze 
względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”rowadzenie dzia-

JaL mających na celu ”rzywrócenie jego ”ierwotnej formy poprzez: 

a) wprowadzenie zakazu rozbudowy, 

b) wprowadzenie zakazu nadbudowy, 

c) w”rowadzenie zakazu realizacji docie”leL zewnętrznych, 
d) w”rowadzenie zakazu realizacji nowych balkonów, 
e) w”rowadzenie zakazu realizacji dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych, 

f) wprowadzenie nakazu zachowania oraz odtworzenia historycznego ksztaJtu otworów okiennych 
i drzwiowych, 

g) wprowadzenie nakazu zachowania oraz odtworzenia i ujednolicenia historycznej stolarki okiennej 

i drzwiowej, 

h) wprowadzenie, w ”rzy”adku ”rzebudowy dachów stromych, nakazu ”okrycia dachówką cera-

miczną w odcieniach czerwieni lub grafitu, 

i) wprowadzenie mowliwo`ci wymiany stolarki okiennej na okna PCV pod warunkiem zachowania 

ich ”ierwotnego wyglądu, tjŁ oryginalnych ksztaJtów i ”odziaJów, 
j) w”rowadzenie nakazu ochrony istniejących detali architektonicznych i ich odtworzenia, 

k) do”uszczenie lokalizacji obiektów maJej architektury, ”rzy czym ich umieszczanie nie mowe ”rze-

sJaniać otworów okiennych i drzwiowych, bram, detali architektonicznych i innych charaktery-

stycznych elementów `cianyŁ 

§ 16. 1. Dla terenu zabudowy usJugowej, oznaczonego symbolem UŁ1 o ”owierzchni 7168 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę usJugi handlu, gastronomię, usJugi ogólne, nieuciąwliwe 
rzemiosJo, o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m²; 

2) przeznaczenie dopuszczalne (uzu”eJniające): ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i a”artamentową, 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
d) zakaz lokalizowania hurtowni i skJadów, 
e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, gospodarczych i garawowych, 
f) do”uszcza się lokalizację targowiska miejskiego w ”ostaci wolnostojących ”awilonów lub straganów, 
g) do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 3 kondygnacji naziemnych, bez podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,5 m; 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 12,5 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: dachy ”Jaskie; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 10°; 
b) pokrycie materiaJem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni 

lub grafitu, 

c) do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”Ł; 
7) PozostaJe warunki zabudowy: 

a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania prefa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne z do-

puszczeniem scalenia dziaJek w granicach terenu elementarnego; 
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9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD5, w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się 
zjazd z ulicy Gryfa Pomorskiego 

b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

2Ł Śla terenu zabudowy usJugowej, oznaczonego symbolem U.2 o powierzchni 613 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę usJugi handlu, gastronomię, usJugi ogólne, o powierzchni 

s”rzedawy do 200 m²; 
2) przeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o powierzchni do 3 m²; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 10,5 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z ukJa-

dem kalenicy gJównej równolegle do ulicy; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 40°, 
c) pokrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy Gryfa Pomorskiego na zasadach ”rawoskrętu, 
b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

3Ł Śla terenu zabudowy usJugowej, oznaczonego symbolem U.3 o powierzchni 3269 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę usJugi handlu, gastronomię, usJugi ogólne, o powierzchni 

s”rzedawy do 600 m²; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): obsJuga komunikacji - ”arking ”ubliczny ogólnodostę”ny 

o powierzchni 400 m²; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
d) do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 1 kondygnacji nadziemnej, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 8,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 8,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: dachy ”Jaskie; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 10°; 
b) pokrycie materiaJem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni 

lub grafitu, 

c) do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”Ł; 
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7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy Gryfa Pomorskiego na zasadach ”rawoskrętu, 
b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

4Ł Śla terenu zabudowy usJugowej, oznaczonego symbolem U.4 o powierzchni 948 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę usJugi handlu, gastronomię, usJugi ogólne, o powierzchni 

s”rzedawy do 200 m²; 
2) przeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o powierzchni do 3 m²; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 10,5 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z ukJa-

dem kalenicy gJównej równolegle do ulicy; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 40°, 
c) pokrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy Gryfa Pomorskiego na zasadach ”rawoskrętu, 
b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

5Ł Śla terenu zabudowy usJugowej, oznaczonego symbolem U.5 o powierzchni 1326 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę usJugi handlu, gastronomię, usJugi ogólne, o powierzchni 

s”rzedawy do 200 m²; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o powierzchni do 3 m²; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 10,5 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z ukJa-

dem kalenicy gJównej równolegle do ulicy; 
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6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 40°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy Gryfa Pomorskiego na zasadach ”rawoskrętu, 
b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

6Ł Śla terenu zabudowy usJugowej, oznaczonego symbolem U.6 o powierzchni 3248 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę usJugi handlu, gastronomię, usJugi ogólne, o powierzchni 

s”rzedawy do 400 m²; 
2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): ”od usJugi turystyczne i pensjonatowe; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
d) do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o powierzchni do 3 m²; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 12,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: dachy ”Jaskie; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 10°; 
b) pokrycie materiaJem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni 

lub grafitu, 

c) do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”Ł; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i podziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy Gryfa Pomorskiego na zasadach ”rawoskrętu, 
b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

7Ł Śla terenu zabudowy usJugowej, oznaczonego symbolem U.7 o powierzchni 295 m² ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: ”od zabudowę usJugi turystyczne - hotel; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 80% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 5% ”owierzchni dziaJki, 
d) do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o powierzchni do 3 m²; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 16,5 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 16,5 m; 
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4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z ukJa-

dem kalenicy gJównej równolegle do ulicy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 40°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy Nie”odlegJo`ci na zasadach ”rawoskrętu, 
b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9 

§ 17. 1Ł Śla terenu zabudowy usJug zdrowia, oznaczonego symbolem UZ.1 o powierzchni 2499 m² 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od usJugi zdrowia: stację ”ogotowia ratunkowego, ”rzychodnię wraz 
z obiektami towarzyszącymi o charakterze technicznym i pomocniczym, apteka; 

2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): ”od usJugi turystyczne i pensjonatowe; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o powierzchni do 3 m²; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 10,5 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z ukJa-

dem kalenicy gJównej równolegle do ulicy; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 40°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy Gryfa Pomorskiego na zasadach ”rawoskrętu oraz ”o”rzez teren 
znaczony symbolem UZ.2, 

b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

2. Śla terenu zabudowy usJug zdrowia, oznaczonego symbolem UZ.2 o ”owierzchni 3339 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od usJugi zdrowia: stację ”ogotowia ratunkowego, ”rzychodnię wraz 
z obiektami towarzyszącymi o charakterze technicznym i pomocniczym, apteka; 

2) przeznaczenie dopuszczalne (uzu”eJniające): lokalizacja miejsca startu i lądowaL `migJowców ratow-

niczych; usJugi uzdrowiskowe - baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi; 
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3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) do”uszcza się lokalizację miejsca startu i lądowaL `migJowców ratowniczych na dachu budynku 

przeznaczonego na usJugi zdrowia o wysoko`ci od 9,0 m do 12,0 m z kierunkiem ”odej`cia 135° 
z tolerancją +ł- 25°, 

e) do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o powierzchni do 3 m²; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 9,0 do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 12,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: dachy ”Jaskie; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 10°; 
b) pokrycie materiaJem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni 

lub grafitu, 

c) do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”Ł 
d) w przypadku realizacji miejsca startu i lądowaL `migJowców ratowniczych, o którym mowa 

w pkt 3 litŁ e do”uszcza się realizację dachu o konstrukcji i nawierzchni dostosowanej do lądo-

wania `migJowców, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD.1 i KDD.2, 

b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

3. Śla terenu zabudowy usJug zdrowia, oznaczonego symbolem UZ.3 o ”owierzchni 4111 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od usJugi zdrowia: sz”ital, ”rzychodnię wraz z obiektami towarzyszą-
cymi o charakterze technicznym i pomocniczym, apteka; 

2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): lokalizacja miejsca startu i lądowaL `migJowców ratow-

niczych; usJugi uzdrowiskowe - baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) do”uszcza się lokalizację miejsca startu i lądowaL `migJowców ratowniczych na dachu budynku 

”rzeznaczonego na usJugi zdrowia o wysoko`ci od 9,0 m do 12,0 m z kierunkiem ”odej`cia 135° 
z tolerancją +ł- 25°, 

e) do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o powierzchni do 3 m²; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 

a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 9,0 do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 12,0 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: dachy ”Jaskie; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 10°; 
b) pokrycie materiaJem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni 

lub grafitu, 

c) do”uszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”Ł 
d) w przypadku realizacji miejsca startu i lądowaL `migJowców ratowniczych, o którym mowa 

w pkt 3 litŁ e do”uszcza się realizację dachu o konstrukcji i nawierzchni dostosowanej do lądo-

wania `migJowców, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki do”uszcza się ogrodzenia wyJącznie jako awurowe, o wysoko`ci 
do 1,5 m, na cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakazuje się ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ci; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD.1 i KDD.2, 

b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 18. Śla terenu zabudowy usJug administracji, oznaczonego symbolem UA o powierzchni 4832 m² 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od usJugi administracji - urząd miejski; 

2) ”rzeznaczenie do”uszczalne (uzu”eJniające): usJugi Policzne: biblioteka, dom kultury oraz usJugi nie-

uciąwliwe, takie jak: handel, gastronomia, banki, usJugi ogólne, o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m²; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 60% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
d) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, gospodarczych i garawowych, 
e) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wolnostojących lub wbudowanych, w ilo`ci 

wynikającej z ostatecznego bilansu zapotrzebowanej mocy elektrycznej; 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) 4 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) wysoko`ć budynku od 15,0 do 18,0 m, 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu 12,5 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z ukJa-

dem kalenic równolegle do ”ierzei rynku (KXŁ3) 

6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien ”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 45°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym ty”u: dachówka cementowa 

lub bitumiczna, Ju”ek, blacha tra”ezowa, it”Ł, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu,; 
7) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze, oraz 

stanowiska postojowe i (lub) miejsca garawowe, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania prefa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
8) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ kwartaJu na dziaJki budow-

lane ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 1000 m², 
b) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do ”asa drogowego 90°; 

9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD.1, KDD.2 i KDD.4, 

b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 

c) do”uszcza się realizację czę`ci wymogów ”arkingowych w ”odziemnych kondygnacjach budynków; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 19. Śla terenu zabudowy usJug handlu, oznaczonego symbolem UH o powierzchni 16Ł662 m² usta-

la się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: ”od zabudowę usJugi handlu, gastronomię, usJugi ogólne, nieuciąwliwe 
rzemiosJo, o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m², obsJuga komunikacji - ”arking ”ubliczny ogól-

nodostę”ny na minimum 300 miejsc postojowych z dopuszczeniem ”arkingów wielo”oziomowych; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 10% ”owierzchni dziaJki, 
d) zakaz lokalizowania hurtowni i skJadów, 
e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków ”omocniczych, gospodarczych i garawowych, 
f) do”uszcza się sytuowanie urządzeL reklamowych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

g) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wolnostojących lub wbudowanych, w ilo`ci 
wynikającej z ostatecznego bilansu zapotrzebowanej mocy elektrycznej; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków i budowli: 

a) do 2 kondygnacji naziemnych, bez podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 10,5 m; 

c) wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 10,5 m; 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: dachy ”Jaskie; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 10°; 
b) pokrycie materiaJem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni 

lub grafitu, 

c) dopuszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej ty”u: wwir, trawa, it”Ł; 
6) PozostaJe warunki zabudowy: 

a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania prefa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
7) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ kwartaJu na dziaJki budow-

lane ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 8000 m², 
b) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

90°; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD5, w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się 
zjazd z ulicy Gryfa Pomorskiego 

b) konieczno`ć za”ewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP1, o powierzchni 364 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny zieleni ”ublicznej urządzonej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni, 
c) obowiązek zachowania oraz od”owiedniej obsJugi technicznej istniejących rowów nalewących do 

systemu kanalizacji deszczowej, 

d) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP2, o powierzchni 370 m² ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny zieleni ”ublicznej urządzonej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni, 
c) obowiązek zachowania oraz od”owiedniej obsJugi technicznej istniejących rowów nalewących do 

systemu kanalizacji deszczowej, 

d) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP3, o powierzchni 132 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny zieleni ”ublicznej urządzonej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
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b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni, 
c) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP4, o powierzchni 645 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny zieleni ”ublicznej urządzonej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni, 
c) obowiązek zachowania oraz od”owiedniej obsJugi technicznej istniejących rowów nalewących do 

systemu kanalizacji deszczowej, 

d) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP5, o powierzchni 349 m² ustala się: 

1) przeznaczenie: ”od tereny zieleni ”ublicznej urządzonej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni, 
c) obowiązek zachowania oraz od”owiedniej obsJugi technicznej istniejących rowów nalewących do 

systemu kanalizacji deszczowej, 

d) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych. 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP6, o powierzchni 174 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny zieleni ”ublicznej urządzonej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni, 
c) realizacja ogólnodostę”nego ”rzej`cia ”ieszego z terenu KDW.1 na teren UH, 

d) dopuszczenie realizacji infrastruktury technicznej, 

e) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP7, o powierzchni 223 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny zieleni ”ublicznej urządzonej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni, 
c) obowiązek zachowania oraz od”owiedniej obsJugi technicznej istniejących rowów nalewących do 

systemu kanalizacji deszczowej, 

d) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych. 

8. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP8, o powierzchni 925 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny zieleni ”ublicznej urządzonej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni, 
c) obowiązek zachowania oraz od”owiedniej obsJugi technicznej istniejących rowów nalewących do 

systemu kanalizacji deszczowej, 

d) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych. 

RozdziaJ 12 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci 

§ 21. SzczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lają ustalenia szczegóJowe dla ”o-

szczególnych kwartaJówŁ 
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RozdziaJ 13 

SzczegóJowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 22. 1Ł Śla terenów oznaczonych symbolami KDL, KDD, KDW i KX, ustala się: 

1) parametry ulic w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) szeroko`ć jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) szeroko`ci w liniach rozgraniczających dla nowo”rojektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu, 

ustala się: 
a) ulica lokalna, KDL - 16,0 m, 

b) ulice dojazdowe, KDD.1 - KDD.5 - 12,0 - 15,0 m, 

c) ulice wewnętrzne, KŚW - 10,0 m, 

d) ciągi ”iesze, KXŁ1, KXŁ2, KXŁ4, KXŁ5, KXŁ6 - 4,0 - 10,0 m; 

4) parametry ulic, w szczególno`ci szeroko`ć jezdni, chodników i ”asów zieleni zgodnie z przepisami 

szczególnymi wg ”oszczególnych kategorii dróg; 
5) dla terenu oznaczonego symbolem KXŁ3 ustala się realizację ”ublicznego ”lacu ”ieszego (rynku) z za-

stosowaniem nawierzchni rozbieralnej, z dopuszczeniem lokalizacji 1-2 akcentów architektonicznych 
w formie fontanny, pomnika lub rzeuby; 

6) dla nowo”rojektowanej ulicy KŚL ustala się wydzielenie ”asa technicznego o szeroko`ci minimum 

3,0 m w liniach rozgraniczających ulicy; 
7) dla nowo”rojektowanych ulic KŚŚ ustala się uwzględnienie ”asa technicznego w liniach rozgranicza-

jących ulic; 
8) realizację infrastruktury technicznej zgodnie z § 12. 

2. W zakresie dróg wewnętrznych KŚW ustala się: realizację strefy zamieszkania bez ”odziaJu na 
jezdnię i chodniki z zastosowaniem nawierzchni rozbieralnej; 

3. W zakresie komunikacji ”ieszej KX ustala się: zastosowanie nawierzchni utwardzonej ”rze”usz-

czalnej lub nawierzchni rozbieralnej; 

4. W zakresie dróg rowerowych ustala się: zastosowanie nawierzchni twardej, utwardzonej ”rze”usz-

czalnej lub nawierzchni rozbieralnej; 

5Ł Ustala się lokalizację sz”alerów drzew w liniach rozgraniczających ulic oznaczonych symbolami 

KDD1, KDD.2, KDD.3, KDD.5, zgodnie ze schematem oznaczonym na rysunku planu 

RozdziaJ 14 

SzczegóJowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

§ 23. 1Ł Śla terenów oznaczonych symbolem E1 - E7 o powierzchni od 20 m² do 195 m² ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny elektroenergetyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznacze-

niem terenu, 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów niezwiązanych z przeznaczeniem terenu; 

3) wymogi komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z najbliwszej ”rzylegJej ulicyŁ 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem IT o powierzchni 142 m² ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: pod tereny infrastruktury technicznej. 

2) przeznaczenie dopuszczalne: pod tereny zieleni publicznej urządzonej; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznacze-

niem terenu, 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów niezwiązanych z przeznaczeniem terenu; 

4) wymogi komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z najbliwszej ”rzylegJej ulicyŁ 
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ŚZIAI VI 

Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

§ 24. Ustala się nastę”ujące stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustalenia ”rzez 
Burmistrza Międzyzdrojów jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkownika 
wieczystego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem planu miejscowego w wy-

soko`ci: 

1) dla terenów MN 25%; 
2) dla terenów MW 25%; 

3) dla terenów U 30%; 
4) dla terenów UH 30%; 
5) dla terenów UZ 15%; 

6) dla terenów UA 0%; 
7) dla terenów ZP 0%; 
8) dla terenów KŚL, KŚŚ, KŚW, KX, ś, IT 0%; 

§ 25. 1Ł Na obszarze objętym planem nie wystę”ują grunty rolne, które wymagaJyby zgody na zmia-

nę ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolniczeŁ 

§ 26. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi MiędzyzdrojówŁ 

§ 27. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej gminy MiędzyzdrojeŁ 

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

Województwa Zachodnio”omorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Jan Magda 
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