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UCHWAIA NR XLII/374/10 

 RADY GMINY W BĘŚźINIś 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci Gminy Będzino 
w obrębie ewidencyjnym Ple`naŁ 

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 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, Rada Gminy w Będzinie 
uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRźśPISY WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXVI/222/09 Rady Gminy w Będzinie z dnia 26 marca 2009 r. 

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

czę`ci gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Ple`na, uchwalonego uchwaJą Nr XI/53/95 Rady Gminy 

Będzino z dnia 31 sierpnia 1995 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ KoszaliLskiego z 1995 r. Nr 1, poz. 5), po stwierdzeniu 

zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Będzino, ”rzy-

jętym uchwaJą Nr XXIII/155/2000 Rady Gminy Będzino z dnia 17 lipca 2000 r. zmienionego uchwaJą 
Nr XXXIV/295/09 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 listopada 2009 rŁ uchwala się zmianę miejscowego 

”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci gminy Będzino obejmującą obszar o powierzchni 

11,0006 ha, ”oJowony w obrębie ewidencyjnym Ple`na, w granicach zaznaczonych na rysunku planu sta-

nowiącego zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy - zwaną dalej planem. 

2. Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu s”orządzony w skali 1:1000, stanowiący czę`ć graficzną ustaleL ”lanu, 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego gmi-

ny Będzino dla obszaru objętego ”lanem, 

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

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

3Ł Ustalenia stanowiące tre`ć niniejszej uchwaJy zwanej ｭtekstem ”lanuｬ zawarto w: 

1) Prze”isach wstę”nych - RozdziaJ I 
2) Ustaleniach ogólnych - RozdziaJ II 
3) Ustaleniach szczegóJowych - RozdziaJ III 
4) Prze”isach koLcowych - RozdziaJ IV 

§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu obję-
tego planem ”od zabudowę usJugową, uwytkowaną sezonowo i caJorocznie w zakresie usJug turystyczno - 
wy”oczynkowych, obsJugi turystyki, usJug handlu i gastronomii, usJug s”ortu i rekreacji oraz terenów 
zieleni urządzonej, jak równiew ustaleL dotyczących obsJugi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

§ 3. Zakres planu obejmuje: 

1) ustalenie ”rzeznaczenia terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu oraz 

oznaczonych w tek`cie ”lanu i na rysunku planu symbolami cyfrowo - literowymi, 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych, 
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6) zasady zagos”odarowania terenów funkcjonalnych oraz warunków ich zabudowy, ”o”rzez okre`lenie 
parametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci, 
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 
10) wymagania wynikające z potrzeb obrony cywilnej i ochrony ”rzeciw”owarowej, 
11) zasady tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów, 
12) okre`lenie stawki ”rocentowej dla ustalenia jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ci-

ciela lub wieczystego uwytkownika nieruchomo`ci lub czę`ci nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa 
w wyniku uchwalenia niniejszego planu. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 4. Ustala się znaczenie okre`leL zastosowanych w niniejszej uchwale: 

1) teren funkcjonalny - teren wydzielony na rysunku planu z obszaru objętego ”lanem liniami rozgranicza-

jącymi, o ustalonym przeznaczeniu, oznaczony w tek`cie ”lanu i na rysunku planu symbolem cyfrowo - 

literowym, gdzie cyfry oznaczają kolejny numer terenu, a litery oznaczają ”rzeznaczenie terenu, 
2) linie rozgraniczające - linie wydzielające na rysunku ”lanu tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równym 

s”osobie zagos”odarowania, których ”rzebieg dla celów wydzieleL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o-

przez odczyt osi tych linii z rysunku planu, 

3) przeznaczenie terenu - okre`lone symbolem literowym ustalone ”rzeznaczenie (funkcja), obowiązujące 
dla terenu funkcjonalnego, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku ”lanu, która ogranicza obszar usytu-

owania na dziaJkach budowlanych budynków, budowli i obiektów maJej architektury z wyJączeniem: 

urządzeL budowlanych, urządzeL infrastruktury technicznej i komunikacji, 

5) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć budynku mierzona od poziomu urządzonego terenu ”rzy najniwej 
”oJowonym wej`ciu do budynku do najwywej ”oJowonej krawędzi stro”odachu ”rzy dachach ”Jaskich 
lub kalenicy gJównej ”rzy dachach ”ochyJych, 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy - procentowy udziaJ sumy powierzchni zabudowy wszystkich 

budynków znajdujących się na dziaJce budowlanej w ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

§ 5. 1Ł Ustala się z obszaru objętego ”lanem o caJkowitej ”owierzchni 11,0006 ha wydzielenie liniami 

rozgraniczającymi 17 terenów funkcjonalnych oznaczonych w tre`ci niniejszej uchwaJy oraz na rysunku 
”lanu nastę”ującymi symbolami: 1ZP/US; 2UC; 3UC; 4UTP/ZP; 5KDD; 6KDX; 7UT/US; 8KDP; 9IT; 10IT; 

11KDL; 12KDZ; 13UT/US; 14UC; 15KDD; 16KDZ; 17KDL. 

2Ł Ustala się symbole literowe oznaczające ”rzeznaczenie ”oszczególnych terenów funkcjonalnych: 

1) UC - tereny zabudowy usJugowej o funkcji: handel, gastronomia, rzemiosJo usJugowe nieuciąwliwe, 
obsJuga bankowa, ”ocztowa, informacja turystyczna, biura, administracja, 

2) UT/US - tereny zabudowy usJug turystycznych z zielenią towarzyszącą o funkcji: pensjonat, hotel, 

o`rodek wczasowo-wypoczynkowy z ”eJnym zapleczem gastronomiczno-rekreacyjnym, z dopuszcze-

niem obiektów i urządzeL s”ortowo-rekreacyjnych jak: baseny, korty tenisowe, boisko, odnowa bio-

logiczna, kręgle, 
3) UTP/ZP - tereny zabudowy usJug turystycznych z zielenią towarzyszącą o funkcji: pole namiotowo-

kempingowe z obiektami socjalno-sanitarnymi z dopuszczeniem usJug gastronomicznych, 

4) ZP/US - tereny zieleni ”ublicznej urządzonej w formie parku z dopuszczeniem lokalizowania tereno-

wych urządzeL s”ortowo-rekreacyjnych, 

5) KDP - tereny urządzeL komunikacji drogowej - parking publiczny, 

6) KDZ - tereny komunikacji - czę`ć ”asa drogowego drogi ”ublicznej klasy zbiorczej kategorii ”owiatowej, 
7) KDL - tereny komunikacji - pas drogowy drogi publicznej klasy lokalnej, kategorii gminnej, 

8) KDD - tereny komunikacji - pas drogowy drogi publicznej klasy dojazdowej, kategorii gminnej, 

9) KDX - tereny komunikacji - gJówny ciąg ”ieszo-rowerowy, 

10) IT - tereny urządzeL infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa, przepom”ownia `cieków 
sanitarnych, wód o”adowych, stacja redukcyjna gazuŁ 
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§ 6. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1) na obszarze ”lanu ustala się zabudowę trwaJą do 12,0 m wysoko`ci, o formie architektoniczno-

przestrzennej harmonizującej z krajobrazem, wzbogaconej zielenią towarzyszącą i detalem architekto-

nicznym, 

2) zakazuje się na obszarze ”lanu lokalizowania wielko”owierzchniowych obiektów handlowych sub-

standardowych obiektów takich jak: stragany, budki, ”rzekrycia namiotowe, kontenery handlowe, ba-

rakowozy, domki lub przyczepy kem”ingowe, za wyjątkiem lokalizowania namiotów i przyczep kem-

”ingowych na terenie 4UTPłźP oraz obiektów do”uszczonych ustaleniami szczegóJowymi dla po-

szczególnych terenów funkcjonalnych, 
3) do”uszcza się lokalizowanie na terenach urządzeL komunikacji drogowej i w ”asach drogowych dróg 

klasy lokalnej i dojazdowej wiat przystankowych z punktami s”rzedawy, 
4) zakazuje się na obszarze ”lanu lokalizowania wysoko`ciowych obiektów technicznych jak: wiew tele-

fonii komórkowej, siJowni wiatrowych, wolnostojących emitorów ”yJów i gazów oraz ”rowadzenia 
nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a takwe rurociągów 
i gazociągów w formie naziemnych estakad, 

5) zakazuje się ustawienia wolnostojących no`ników reklamowych o wysoko`ci ”rzekraczającej 3,0 m 

od poziomu urządzonego terenu, 
6) ustala się dla realizowanych budynków, budowli, obiektów maJej architektury oraz elementów zago-

s”odarowania terenów, wysoki standard w zakresie stosowanych materiaJów wykoLczenia ze-

wnętrznego jak: elewacji, ”okryć dachowych, detali architektonicznych, ogrodzeL, nawierzchni ”la-

ców, ciągów ”ieszych i pieszo-rowerowych, 

7) zakazuje się stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowychŁ 

§ 7. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego. 

1Ł Obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w granicach: 

1) obszaru chronionego krajobrazu KoszaliLski Pas Nadmorski, 

2) pasa ochronnego brzegu morskiego. 

2. Obszar objęty ”lanem graniczy od strony ”óJnocnej z obszarem specjalnej ochrony siedlisk Natura 

2000 Trzebiatowsko-KoJobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017. 

3Ł Ustala się wzdJuw ”óJnocnej granicy obszaru objętego ”lanem sąsiadującej z obszarem specjalnej 

ochrony siedlisk Natura 2000, strefę ”rzej`ciową o szeroko`ci 20 - 25 m sięgającą od granicy obszaru 
”lanu do nie”rzekraczalnych linii zabudowy, którą nalewy zagos”odarować zielenią krzewiastą i niskąŁ 

4Ł Teren objęty ”lanem znajduję się w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego i zgodnie z prze-

pisami odrębnymi w caJo`ci zaliczony jest do obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodziąŁ 

5Ł Na obszarze objętym planem zakazuje się: 

1) lokalizowania ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko z dopuszczeniem lokali-

zacji tych ”rzedsięwzięć, dla których ”rze”rowadzona ocena oddziaJywania na `rodowisko wykazaJa 
brak znacząco negatywnego w”Jywu na ochronę ”rzyrody obszaru chronionego krajobrazu oraz są-
siednich obszarów chronionych, 

2) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu, z wyjątkiem ”rac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym, 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeweli sJuwą innym celom niw ochrona ”rzyrody, 
4) lokalizacji obiektów uciąwliwych dla wód ”odziemnych oraz instalacji o zwiększonym lub duwym ryzy-

ku wystą”ienia awarii ”owodującej zanieczyszczenie i skawenie `rodowiskaŁ 

6. Obszar planu jest zmeliorowany. Wymaga się ”rzed zmianą uwytkowania terenu ”olegającą na za-

budowie i zagos”odarowaniu obszaru ”lanu rozwiązaL technicznych za”ewniających wJa`ciwe funkcjo-

nowanie urządzeL melioracyjnych znajdujących się zarówno na obszarze ”lanu jak i nierozerwalnie zwią-
zanych z nimi znajdujących się ”oza obszarem planu. 

7Ł Ustala się obowiązek zao”atrzenia wszystkich obiektów w urządzenia za”obiegające zanieczysz-
czeniu `rodowiskaŁ 

8Ł źasięg zmian w `rodowisku naturalnym s”owodowanych realizacją zabudowy i zagos”odarowa-

niem terenu nie mowe ”rzekroczyć granic obszaru planu. 
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9Ł Ustala się na obszarze ”lanu ”owierzchnie biologicznie czynną zagos”odarować zielenią urządzoną, 
rekreacyjną, wielofunkcyjną stosując ro`liny równogatunkowe, wJa`ciwe dla lokalnych warunków siedli-
skowych, ”odnoszące walory krajobrazowe i niezagrawające chronionej ro`linno`ci wystę”ującej w obsza-

rze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000. 

10Ł Ustala się ziemię urodzajną i masy ziemne z korytowania dróg, ”laców, ciągów ”ieszych oraz 
wyko”ów fundamentowych zagos”odarowywać w obszarze planu, ewentualny nadmiar nalewy wywozić 
w miejsce wskazane ”rzez Urząd Gminy. 

11Ł Ustala się w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania od”adów staJych: 

1) ”owstające od”ady komunalne nalewy segregować włg gru” asortymentowych i gromadzić w miejscu 

ich powstawania w szczelnych pojemnikach, a nastę”nie wywozić na wysy”isko od”adów wskazane 
”rzez Urząd Gminy, 

2) z odpadami ”odlegającymi selektywnej zbiórce oraz innymi niw komunalne w tym z odpadami niebez-

piecznymi nalewy ”ostę”ować w s”osób okre`lony w przepisach prawa miejscowego. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ 

Na obszarze objętym planem nie wystę”ują obszary ani obiekty objęte ochroną konserwatorskąŁ 

§ 9. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni publicznych. 

1) tereny stanowiące ”rzestrzeL ”ubliczną takie jak tereny zieleni ”arkowej 1źPłUS, ciągi ”iesze, gJówny 
ciąg ”ieszo-rowerowy 6KŚX, ”lace ”rzedwej`ciowe do usJug 2UC,3UC i 14UC nalewy zagos”odaro-

wać w”rowadzając Jawki, kosze lub ”ojemniki na od”adki, o`wietlenie ”arkowe, ”lacyki wy”oczyn-

kowe, zieleL ozdobną, elementy maJej architektury, 
2) zakazuje się ogrodzenia terenu funkcjonalnego 1źPłUS, 
3) do”uszcza się realizację na terenach zabudowy usJugowej 3UC i 14UC sanitariatów ”ublicznych 

w formie trwaJej zabudowy oraz na terenie 8KŚP w formie trwaJej lub kontenerów sanitarnych, 
4) do”uszcza się na obszarze ”lanu ustawianie wolnostojących no`ników reklamowych i informacyjnych 

w szczególno`ci ”rzy ciągach ”ieszych, ”ieszo-rowerowych, na terenach komunikacji drogowej pod 

warunkiem ograniczenia ich wysoko`ci do 3,0 m. 

5) przy obiektach i zagos”odarowaniu terenów nalewy uwzględnić ”otrzeby osób nie”eJnos”rawnych, 
szczególnie w zakresie eliminacji barier architektonicznych. 

§ 10. Zasady zagospodarowania terenów oraz ksztaJtowania zabudowy okre`lono w ustaleniach 

szczegóJowychŁ 

§ 11. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

1Ł Obszar objęty ”lanem podzielono na rysunku planu liniami rozgraniczającymi na 17 terenów funk-

cjonalnych. 

2Ł Ustala się ”odziaJ terenów funkcjonalnych okre`lonych symbolami 2UC, 3UC, 7UT/US, 13UT/US 

na dziaJki budowlane włg ”ro”ozycji okre`lonej na rysunku ”lanu: 

1) do”uszcza się inny s”osób ”odziaJu lub wtórny ”odziaJ terenu funkcjonalnego ”od warunkiem zapew-

nienia dla kawdej wydzielonej dziaJki dostę”no`ci komunikacyjnej i zabezpieczenia infrastruktury tech-

nicznej oraz zachowania wymaganych minimalnych parametrów dziaJek, 
2) do”uszcza się mowliwo`ć scalenia dziaJek budowlanych ”od warunkiem zachowania ustaleL szczegó-

Jowych dla terenu funkcjonalnego. 

3Ł źakazuje się ”odziaJu ”ozostaJych terenów funkcjonalnych z dopuszczeniem mowliwo`ci wydziele-

nia dziaJek ”od urządzenia i obiekty techniczne na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

4Ł SzczegóJowe zasady ”odziaJu terenów funkcjonalnych, wielko`ci dziaJek i ich parametry okre`lono 
w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów funkcjonalnychŁ 

5Ł Przebieg linii rozgraniczających oraz linii ”ro”onowanego ”odziaJu na dziaJki budowlane dla celów 
wydzieleL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt osi tych linii z rysunku planu. 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŁ 

1Ł Ustala się na obszarze ”lanu budowę wewnętrznego ukJadu komunikacyjnego zawierającego drogi 
publiczne lokalne KDL, dojazdowe KŚŚ, gJówny ciąg ”ieszo-rowerowy KDX, parking publiczny KDP. 
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2Ł Ustala się ”owiązanie ”rojektowanego do budowy wewnętrznego ukJadu dróg z istniejącą drogą 
”ubliczną kategorii gminnej ”oJowoną ”oza obszarem planu. 

3Ł Ustala się w ramach rozbudowy poszerzenie terenu pasa drogowego w granicach ”lanu istniejącej 
drogi publicznej kategorii gminnej ”oJowonej ”oza ”lanem, oznaczonego symbolem 17KDL, docelowo pro-

jektowanej jako droga publiczna lokalna, kategorii gminnej, 

4Ł Ustala się z obszaru planu wydzielenie terenów oznaczonych symbolami 12KDZ i 16KDZ przezna-

czonych jako rezerwa ”od ”rojektowaną w dwóch wariantach docelowo do budowy drogę ”ubliczną ka-

tegorii powiatowej. W przypadku rezygnacji z realizacji któregokolwiek wariantu ”rojektowanej drogi do-

puszcza się teren oznaczony symbolem 12KŚź ”rzeznaczyć na inne cele okre`lone w ustaleniach szcze-

góJowych dla terenu funkcjonalnego, teren oznaczony symbolem 16KŚź ”rzeznaczyć na cele komunika-

cyjne - ”arking lub urządzenia infrastruktury technicznejŁ 

5. Zasady parkowania: 

1) ustala się dla terenów zabudowy usJug turystycznych oznaczonych symbolami 4UTP/ZP, 7UT/US 

i 13UT/US zapewnienie miejsc parkingowych w granicach dziaJek budowlanych, w ilo`ci zalewnej od 
przeznaczenia i wymagaL ”rogramowych obiektów, wymagane minimalne ilo`ci miejsc parkingowych 

okre`lono w ustaleniach szczegóJowych, 
2) ustala się dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 1ZP/US, 2UC,3UC, 14UC mowliwo`ć 

parkowana na terenie publicznego parkingu 8KDP oraz w zatokach w pasie drogowym drogi lokalnej 

11KDL. 

6Ł Ustala się realizację gJównego ciągu ”ieszo-rowerowego oznaczonego symbolem 6KDX umowliwia-

jącego ”oJączenie turystyki ”ieszej i rowerowej z gJównym nadmorskim szlakiem turystycznym biegnącym 

w pasie technicznym brzegu morskiego oraz umowliwiającego ”rzej`cie na ”lawę morskąŁ 

7Ł Ustala się na obszarze ”lanu realizację w ”asach drogowych ”rojektowanych dróg lokalnych 
i dojazdowych oraz na terenach ogólnodostę”nych oznaczonych symbolami 1źPłUS, 8KŚP ciągów ”ie-

szych i rowerowych Jączących się z zewnętrznymi ciągami pieszymi i rowerowymi, znajdującymi się ”oza 
obszarem planu. 

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznejŁ 

1Ł Obszar objęty ”lanem nie posiada uzbrojenia technicznego: 

1) ustala się na obszarze ”lanu budowę ”eJnej infrastruktury technicznej na którą skJada się: 
a) sieć wodociągowa o de 63-100 mm, 

b) sieć kanalizacji sanitarnej 
ｦ grawitacyjnej o de minimum 160 mm, 

ｦ tJocznej o de minimum 90 mm, 

c) sieć kanalizacji deszczowej o de minimum 300 mm, 

d) kablowe linie elektroenergetyczne NN0,4kV, SN 15 kV, 

e) sieć o`wietleniowa 0,4kV, 
f) sieć gazowa `redniego i niskiego ci`nienia, 
g) kanalizacja teletechniczna, 

2) ustala się na obszarze ”lanu ”rowadzenie ”rojektowanych sieci uzbrojenia technicznego w liniach 
rozgraniczających ”asów drogowych dróg lokalnych; dróg dojazdowych w ”asie gJównego ciągu ”ieszo-

rowerowego, 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbrojenia technicznego ”rzez ”ozostaJe tereny ”od warunkiem uzy-

skania zgody wJa`ciciela terenu oraz s”eJnienia wymagaL ”rze”isów odrębnychŁ 

2. Zaopatrzenie w wodęŁ 

Ustala się zao”atrzenie obszaru ”lanu w wodę ”o”rzez wJączenie ”rojektowanej na obszarze ”lanu sieci 
wodociągowej do zlokalizowanej ”oza ”lanem w drodze gminnej istniejącej sieci wodociągowej zasilanej 
z ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody zlokalizowanego w miejscowo`ci _miechówŁ 

3Ł Od”rowadzenie `cieków sanitarnychŁ 

1) ustala się docelowo od”rowadzenie `cieków sanitarnych z obszaru ”lanu ”o”rzez ”rojektowaną na 
obszarze ”lanu sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tJocznej oraz ”rze”om”ownie `cieków do ”ro-

jektowanej do budowy lokalizowanej poza planem w drodze gminnej i drodze powiatowej sieci kanali-

zacji sanitarnej ”rowadzonej dalej do istniejącej w miejscowo`ci Kiszkowo oczyszczalni `cieków, 
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2) do”uszcza się na obszarze ”lanu do czasu zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej ”oza granicami 

planu i zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu odprowadzenie i gromadzenie `cie-

ków sanitarnych w szczelnych zbiornikach bezod”Jywowych lokalizowanych w granicach wJasnej 
dziaJkiŁ Wywóz nieczysto`ci ”Jynnych ze zbiorników bezod”Jywowych do istniejących ”unktów zlew-

nych wskazanych przez Urząd Gminy, 

3) obowiązuje ”o zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej ”odJączenie do niej wszystkich uwytkowników we 
wJasnym zakresie i likwidacja zbiorników bezod”JywowychŁ 

4Ł Od”rowadzenie wód o”adowychŁ 

1) ustala się na obszarze ”lanu docelowe od”rowadzenie wód o”adowych z ”oJaci dachowych, tarasów, 
utwardzonych ”laców, utwardzonych ciągów ”ieszych oraz ”o wstę”nym oczyszczeniu w se”arato-

rach ropopochodnych z utwardzonych ”owierzchni dróg koJowych i ”arkingów ”o”rzez ”rojektowaną 
na obszarze ”lanu sieć kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowa-

nej poza planem w liniach rozgraniczających ”asa drogowego istniejącej drogi kategorii ”owiatowej, 
2) do”uszcza się do czasu zrealizowania na obszarze ”lanu sieci kanalizacji deszczowej odprowadzenie 

wód o”adowych: 
a) z ”oJaci dachowych, tarasów, utwardzonych ”laców, ciągów ”ieszych bez”o`rednio w grunt, 

b) z utwardzonych ”owierzchni dróg koJowych i ”arkingów w grunt za ”o`rednictwem se”aratorów 
ropopochodnych i piasku, zlokalizowanych w granicach wJasno`ci, a osady zgromadzone 

w se”aratorach winny być wywowone i neutralizowane ”rzez s”ecjalistyczne ”rzedsiębiorstwa 
wskazane ”rzez Urząd Gminy, 

3) obowiązuje ”o zrealizowaniu na obszarze ”lanu sieci kanalizacji deszczowej ”odJączenie do niej 

wszystkich uwytkowników we wJasnym zakresie. 

5. Zaopatrzenie w energię elektrycznąŁ 

1) ustala się zao”atrzenie w energię elektryczną obszaru ”lanu ”rojektowanymi liniami kablowymi NN 

zasilanymi poprzez projektowane stacje transformatorowe lokalizowane na terenach 9IT i 10IT na za-

sadzie dowiązania do istniejącej na”owietrznej linii SN 15kV zlokalizowanej ”oza obszarem planu, 

2) ustala się ”rowadzenie sieci elektroenergetycznych NN 0,4kV i SN 15kV w postaci kabli doziemnych, 

3) ustala się zasilenie ”rojektowanego o`wietlenia dróg koJowych, ciągów ”ieszych, ”laców, ”arkingów, 
terenów zieleni urządzonej, liniami kablowymi doziemnymi NN 0,4kV, 

4) ustala się skablowanie lub likwidację istniejącej na terenie 1źPłUS i 4UTP/ZP napowietrznej linii elek-

troenergetycznej NN z obowiązkiem zabezpieczenia w energię elektryczną dotychczas zasilanych ist-
niejących obiektów zlokalizowanych ”oza obszarem planu. 

6. Zaopatrzenie w cie”Jo i cie”Ją wodęŁ 

1) ogrzewanie pomieszczeL oraz cie”Ją wodę ustala się uzyskiwać z indywidualnych uródeJ cie”Ja o”ar-

tych wyJącznie na ekologicznych czynnikach grzewczych, wykluczających ”rzekraczanie dozwolonej 
emisji zanieczyszczeL w”rowadzonych do atmosfery, 

2) zakazuje się instalowania indywidualnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe, 
3) do”uszcza się instalowanie urządzeL do ”ozyskiwania energii ze uródeJ niekonwencjonalnych, za wy-

jątkiem turbin wiatrowych. 

7. Zaopatrzenie w gaz. 

1) ustala się zao”atrzenie obszaru ”lanu w gaz ”rzewodowy do celów bytowych i grzewczych poprzez 

projektowaną na obszarze ”lanu sieć gazową `redniego ci`nienia zasilaną w gaz z sieci gazowej pla-

nowanej do realizacji w ramach programu gazyfikacji miejscowo`ci KJadno i Ple`na, a lokalizowanej 

poza obszarem planu w pasie drogowym istniejącej drogi kategorii ”owiatowej, 

2) do”rowadzenie gazu do obiektów kubaturowych ”rojektowaną w granicach ”lanu siecią gazową 
`redniego ci`nienia z redukcją ci`nienia na obiektach, 

3) do”uszcza się do czasu zrealizowania sieci gazowej zao”atrzenie obiektów ”o”rzez dystrybucję gazu 

butlowego. 

8Ł ObsJuga telekomunikacyjna. 

1) Ustala się na obszarze ”lanu mowliwo`ć ”rojektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej oraz przy-

Jączenia do niej abonentów na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
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§ 14. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej i ochrony ”rzeciw”owarowejŁ 

1Ł Ustala się na obszarze ”lanu ”rojektować kubaturowe obiekty usJugowe, ich o`wietlenie zewnętrz-
ne i wewnętrzne oraz zagos”odarowanie terenu, w s”osób za”ewniający ochronę ludno`ci zgodnie z wy-

maganiami obrony cywilnej okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 

2. Na obszarze planu wymaga się w ramach realizacji inwestycji zabez”ieczenie skutecznego dziaJania 
systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagroweniach zgodnie z wy-

maganiami obrony cywilnej okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 

3Ł Niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej wymaga się za”ewnienia ciągJo`ci dostaw wody ”it-
nej ze uródeJ awaryjnych dla ludno`ci i obiektów usJugowych oraz wody do likwidacji skaweL i do celów 
”rzeciw”owarowych, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 

4. W ramach zabez”ieczenia ”owarowego wymaga się ”rojektowaną sieć wodociągową uzbroić 
w hydranty ””owŁ o parametrach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi. 

§ 15. Zasady tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenówŁ 

1Ł Ustala się dotychczasowe wykorzystanie terenów objętych ”lanem do czasu ich zagospodarowa-

nia zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ustaleniach niniejszej uchwaJyŁ 

2Ł Śo”uszcza się ogrodzenie terenów na czas ”rowadzenia robót drewnianymi parkanami lub ogro-

dzeniami z siatki drucianej na sJu”kachŁ 

3Ł Śo”uszcza się skJadowanie na terenie dziaJki wyJącznie materiaJów i s”rzętu związanego z prowa-

dzoną budowąŁ 

4Ł źakaz urządzania za”lecza budowy w obiektach substandardowych w postaci budek, wyeksplo-

atowanych nadwozi samochodowych i autobusowych oraz blaszanych garawyŁ 

5Ł Przed roz”oczęciem budowy oraz w trakcie jej trwania utrzymać na terenach nie objętych wyko-

pami i skJadowaniem materiaJów budowlanych trwaJe ”okrycie ro`linno`cią ”owstrzymującą erozję glebŁ 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 16. Dla terenu oznaczonego symbolem1ZP/US o powierzchni 0,7188 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny zieleni ”ublicznej urządzonej w formie parku z dopuszczeniem lokalizowania 

terenowych urządzeL s”ortowo-rekreacyjnych; boiska, place zabaw, korty, amfiteatr, obiekty maJej 
architektury, 

2) w zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
a) zagospodarowanie terenu w obowiązujących liniach rozgraniczających oznaczonych na rysunku 

planu, 

b) granice lokalizacji urządzeL s”ortowo-rekreacyjnych, obiektów maJej architektury, do”uszczonych 
do lokalizacji obiektów tymczasowych oraz nasadzeL drzew i krzewów stosować włg ”rze”isów 
odrębnych, 

c) ”rzy urządzaniu ”arku stosować ro`liny wielofunkcyjne, równogatunkowe, charakterystyczne 
i wJa`ciwe dla lokalnych warunków siedliskowych oraz harmonizujące z krajobrazem, 

d) powierzchnia terenu biologicznie czynna przeznaczona pod park min. 60% powierzchni terenu 

funkcjonalnego, 

e) ”owierzchnia terenu ”od lokalizację terenowych urządzeL s”ortowo-rekreacyjnych oraz ciągów 
pieszych i pieszo-rowerowych - max 30% powierzchni terenu funkcjonalnego, 

f) zakazuje się lokalizowania zabudowy i tymczasowych obiektów kubaturowych, 
g) dopuszcza się lokalizowanie elementów maJej architektury, wiat ”rzystankowych z punktami 

s”rzedawy, wiat rowerowych, sanitariatów ”ublicznych kontenerowych, wolnostojących no`ni-

ków reklamowych i informacyjnych o wys. do 3,0 m oraz urządzeL i sieci infrastruktury tech-

nicznej, 

h) zakazuje się stosowanie ogrodzenia terenu funkcjonalnego, 
i) do”uszcza się stosowanie ogrodzeL niezbędnych ”rzy terenowych urządzeniach s”ortowo-

rekreacyjnych o wysoko`ci wynikającej z ”otrzeb funkcji urządzenia lub zes”oJu urządzeL, 
j) teren ”rzy urządzeniach s”ortowo-rekreacyjnych oraz ”rzy ciągach ”ieszych i pieszo-rowerowych 

obsadzić zielenią wysoką, `rednią i niską, 
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k) na terenie parku oraz przy terenach sportowo-rekreacyjnych lokalizować miejsca wypoczynkowe 

z Jawkami i elementami maJej architektury, `ciewki i alejki spacerowe o nawierzchni wwirowej, 
l) przy granicy z terenami usJugowymi 2UC i 3UC zlokalizować ciąg ”ieszo-rowerowy o szeroko`ci 

min. 3,0 m z rozrównieniem kolorem lub rodzajem nawierzchni ”oszczególnych ciągówŁ 
3) w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu, 
b) obowiązek zabez”ieczenia wystę”ujących na terenie urządzeL szczegóJowych melioracyjnych 

stosując rozwiązania techniczne za”ewniające wJa`ciwe ich funkcjonowanie zarówno na terenie 
funkcjonalnym jak i nierozerwalnie związanych z nimi urządzeL melioracyjnych znajdujących się 
poza terenem funkcjonalnym oraz poza obszarem objętym planem, 

c) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 7 niniejszej uchwaJyŁ 
4) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 

a) teren zostaje wydzielony z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) teren funkcjonalny nie ”odlega ”odziaJowi z dopuszczeniem wydzieleL terenu ”od urządzenia in-

frastruktury technicznej. 

5) w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJugę komunikacyjną terenu funkcjonalnego z ”rojektowanych dróg ”ublicznych 17KŚL, 5KŚŚ 
oraz istniejącej drogi ”ublicznej kategorii ”owiatowejŁ 

b) miejsca ”arkingowe wyJącznie ”oza terenem funkcjonalnym ze wskazaniem na teren 8KDP, 

c) dla ”ojazdów do celów ”orządkowych terenu i konserwacji urządzeL nalewy ”rzystosować ”rojek-

towane na terenie ciągi ”iesze i pieszo-rowerowe, 

6) w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną: 
a) o`wietlenie terenu lampami parkowymi, 

b) od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 17. Śla terenów oznaczonych symbolami: 

2UC o powierzchni 0,1140 ha 

3UC o ”owierzchni 0,0628 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny zabudowy usJugowej o funkcji: handel, gastronomia, nieuciąwliwe rzemiosJo 
usJugowe, obsJuga bankowa, ”ocztowa, telekomunikacyjna, informacja turystyczna, biura, administracja, 

sanitariaty publiczne, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
a) zagospodarowanie terenu funkcjonalnego w obowiązujących liniach rozgraniczających - oznaczo-

nych na rysunku planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 4,0 m od linii rozgraniczających teren funkcjonalny 
- oznaczone na rysunku planu, 

c) charakter zabudowy - budynki zwarte w ukJadzie szeregowymŁ Śo”uszcza się zrównicowanie wy-

soko`ci ”oszczególnych segmentów, 
d) wysoko`ć budynków, do dwóch kondygnacji nadziemnych nie”rzekraczająca 8,6 m, druga kon-

dygnacja w ”oJaci dachowej jako ”oddasze uwytkowe, 
e) budynki niepodpiwniczone, poziom posadzki parteru max 0,50 m od ”oziomu urządzonego terenu, 
f) geometria dachu - dwu lub wielospadowy o s”adkach 25°- 35°, na”rzeciwlegJe ”oJacie dachu 

winny ”osiadać takie same kąty nachylenia, 

g) krycie ”oJaci dachowych, dachówką lub materiaJami dachówko”odobnymi o kolorach cie”Jej 
czerwieni lub brązu, 

h) maksymalna powierzchnia zabudowy - 45% powierzchni terenu funkcjonalnego, 

i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni terenu funkcjonalnego, 

j) do”uszcza się zrealizowanie w zes”ole budynków na terenie 3UC - publicznego sanitariatu 

z wej`ciem od strony drogi publicznej 5KDD, 

k) do”uszcza się ogrodzenie terenu funkcjonalnego lub wygrodzenie ”oszczególnych segmentów, 
o wysoko`ci do 1,0 mŁ Obowiązek stosowania jednakowego ogrodzenia w zakresie wysoko`ci, 
formy i materiaJuŁ źaleca się ogrodzenie z wywo”Jotu o wysoko`ci do 1,0 m, 

l) wej`cia do usJug ”rojektować od strony terenu 1źPłUS i 5KDD, 

m) zakaz lokalizowania wolnostojących no`ników reklamowych, 

n) obowiązek jednoczesnej realizacji budynków segmentowych na terenie funkcjonalnym, 

o) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 6, § 7 i § 9 niniejszej uchwaJyŁ 
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3) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 
a) tereny funkcjonalne 2UC i 3UC wydziela się z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) ”odziaJ terenów funkcjonalnych na dziaJki budowlane: 

minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 240,0 m2 

minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej - 12,0 m 

max ilo`ć dziaJek budowlanych: 

ｦ dla terenu 2UC - 4 szt. 

ｦ dla terenu 3UC - 2 szt. 

c) ”ro”ozycję ”odziaJu terenów funkcjonalnych naniesiono na rysunku ”lanuŁ 
4) w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a) komunikacyjną terenu funkcjonalnego 2UC z drogi publicznej 17KDL, 

b) obsJugę komunikacyjną terenu funkcjonalnego 3UC z drogi publicznej 17KDL i 5KDD, 

c) miejsca ”arkingowe dla klientów i obsJugi wyJącznie ”oza terenem funkcjonalnym ze wskazaniem 

na teren 8KDP, 

d) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 12 niniejszej uchwaJyŁ 
5) w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną: 

a) o`wietlenie ”laców ”rzedwej`ciowych do usJug lampami parkowymi, 

b) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 4UTP/ZP o powierzchni 0,8680 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny zabudowy usJug turystycznych z zielenią towarzyszącą o funkcji pole namiotowo-

kempingowe z obiektami socjalno-sanitarnymi z dopuszczeniem usJug gastronomicznych, 

2) w zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
a) zagospodarowanie terenu funkcjonalnego w obowiązujących liniach rozgraniczających - oznaczo-

nych na rysunku planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w tym granice lokalizowania placów namiotowych oznaczono na 

rysunku planu w odlegJo`ci: 
ｦ 20,0 m od linii rozgraniczającej od strony ”óJnocnej terenu funkcjonalnegoŁ Obszar ten ustala 

się jako strefę ”rzej`ciową dla terenów ochronnych obszaru Natura 2000, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej teren od terenów 1źPłUS, 6KŚX i drogi dojazdowej 5KDD. 

c) ”ozostaJe granice zabudowy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

d) charakter zabudowy - wyJącznie budynki socjalno-sanitarne, z dopuszczeniem usJug gastrono-

micznych wolnostojące, max 3 lub w formie zblokowanej, 

e) wydzielić ”lace namiotowe o nawierzchni trawiastej, 

f) wysoko`ć budynków,1 kondygnacja nadziemna, ”rzy dachach ”Jaskich do 4,50 m przy dachach 

”ochyJych do 6,5 m 

g) budynki niepodpiwniczone, poziom posadzki parteru 0,50 m od poziomu urządzonego terenu, 
h) geometria dachu - ”Jaski o s”adku do 15°, ”ochyJy dwu lub wielos”adowy o spadku 25-35°, 

na”rzeciwlegJe ”oJacie dachu winny ”osiadać takie same kąty nachylenia, 
i) krycie ”oJaci dachowych - ”rzy dachach ”Jaskich dowolny materiaJ do”uszczony do stosowania 

zgodnie z przepisami odrębnymi, ”rzy dachach ”ochyJych, dachówką, materiaJami dachówko-

podobnymi w kolorach cie”Jej czerwieni lub brązuŁ Śo”uszcza się krycie materiaJami nawiązują-
cymi do tradycyjnych ”okryć do”uszczonych do stosowania przepisami odrębnymi, 

j) maksymalna ”owierzchnia zabudowy Jącznie z placami namiotowymi 30% powierzchni terenu 

funkcjonalnego, 

k) minimalna powierzchnia biologiczne czynna 50% powierzchni terenu funkcjonalnego, 

l) ogrodzenie terenu o wysoko`ci do 1,50 mŁ źakazuje się stosowania ogrodzenia z ”refabrykatów 
betonowych, 

J) do”uszcza się lokalizowanie wolnostojących no`ników reklamowych i informacyjnych 

o wysoko`ci do 3,0 m od poziomu urządzonego terenu, 
m) na terenie zlokalizować ”lace rekreacyjne, 

n) nasadzenie zieleni izolacyjno-rekreacyjnej wokóJ terenu i wokóJ ”lacyków namiotowych w formie 

sz”alerów lub sku”isk drzew i krzewów oraz trawników, 
o) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 6 i § 9 niniejszej uchwaJyŁ 
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3) w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym, 

b) obowiązek zabez”ieczenia wystę”ujących na terenie urządzeL szczegóJowych melioracyjnych 

stosując rozwiązania techniczne za”ewniające wJa`ciwe ich funkcjonowanie zarówno na terenie 
funkcjonalnym jak i nierozerwalnie związanych z nimi urządzeL melioracyjnych znajdujących się 
poza terenem funkcjonalnym oraz poza obszarem planu, 

c) strefę ”rzej`ciową zagos”odarować zielenią niską i krzewiastą, 
d) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 7 niniejszej uchwaJyŁ 

4) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 

a) teren zostaje wydzielony z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) teren funkcjonalny stanowi dziaJkę budowlaną i nie ”odlega ”odziaJowi z dopuszczeniem wydzie-

leL terenu ”od urządzenia infrastruktury technicznej, 
5) w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJugę komunikacyjną terenu funkcjonalnego z drogi publicznej dojazdowej o symbolu 5KDD, 

b) miejsca parkingowe w granicach terenu funkcjonalnego, minimalna ilo`ć miejsc parkingowych - 

20 sztuk, 

c) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 12 niniejszej uchwaJyŁ 
6) w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną: 

a) o`wietlenie terenu lampami parkowymi, 

b) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 5KDD o powierzchni 0,1290 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny komunikacji - pas drogowy drogi publicznej klasy dojazdowej kategorii gminnej 

zakoLczonej ”lacem manewrowym, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania pasa drogowego: 

a) szeroko`ć ”asa - 10,0 m oraz plac manewrowy 18x30,0 m w liniach rozgraniczających - ozna-

czonych na rysunku planu, 

b) jezdnia dwukierunkowa, 

c) chodnik jednostronny z `ciewką rowerową, 
d) szeroko`ć jezdni, chodnika, `ciewki rowerowej stosować włg ”rze”isów odrębnych, 
e) nawierzchnię chodnika nalewy zrównicować od nawierzchni `ciewki rowerowej kolorystycznie lub 

materiaJowo, 
f) wJączenie do drogi ”ublicznej klasy lokalnej 17KŚL ”o”rzez skrzywowanie zwykJe, 
g) zjazdy na tereny ”rzylegające do ”asa drogowego bez ograniczeL, 
h) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

i) zakaz lokalizowania wolnostojących no`ników reklamowych, 

j) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 6, § 7, § 9 i § 12 niniejszej 

uchwaJy, 
3) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 

a) teren pasa drogowego wydziela się z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) teren nie ”odlega ”odziaJowiŁ 
4) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: odwodnie-

nie jezdni i nawierzchni utwardzonych ”asa drogowego, o`wietlenie drogowe i prowadzenie sieci sto-

sować od”owiednio włg ustaleL ogólnych zawartych w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 6KDX o powierzchni 0,0820 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny komunikacji, gJówny ciąg ”ieszo-rowerowy Jączący ciągi ”iesze i rowerowe 

lokalizowane na obszarze planu z nadmorskim szlakiem turystycznym lokalizowanym poza obszarem 

planu, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć terenu w liniach rozgraniczających oznaczonych na rysunku ”lanu - 5,0 m, 

b) szeroko`ć chodnika i `ciewki rowerowej stosować wg ”rze”isów odrębnych, 
c) nawierzchnię chodnika zrównicować od `ciewki rowerowej kolorystycznie lub materiaJowo, 
d) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych, 

e) o`wietlenie terenu lampami parkowymi, 

f) ”o obrzewach w”rowadzić nasadzenia zieleni wysokiej lub `redniej, 
g) w”rowadzić miejsca wy”oczynkowe wy”osawone w Jawki i kosze na odpadki, 
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h) do”uszcza się lokalizację wolnostojących no`ników reklamowych i informacyjnych o wysoko`ci 
do 3,0 m od poziomu urządzonego terenu, 

i) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 6, § 7 i § 9 niniejszej uchwaJy, 
3) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 

a) teren gJównego ciągu ”ieszo-rowerowego wydziela się z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) teren nie ”odlega ”odziaJowiŁ 
4) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: odwodnie-

nie i o`wietlenie terenu ciągu ”ieszo-rowerowego, ”rowadzenie sieci, stosować od”owiednio do tere-

nu włg ustaleL ogólnych zawartych w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 7UT/US o powierzchni 2,0840 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny zabudowy usJug turystycznych z zielenią towarzyszącą o funkcji: pensjonat, 

hotel, o`rodek wczasowo-wypoczynkowy z ”eJnym zapleczem gastronomiczno-rekreacyjnym z do-

puszczeniem obiektów i urządzeL s”ortowo-rekreacyjnych jak basen, korty tenisowe, boiska, kręgle, 
odnowa biologiczna, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
a) zagospodarowanie terenu w obowiązujących liniach rozgraniczających oznaczonych na rysunku 

planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci: 
ｦ 15,0 m od linii rozgraniczającej teren funkcjonalny graniczącej od ”óJnocy z terenem gJówne-

go ciągu ”ieszo-rowerowego 6KŚXŁ Obszar ten ustala się jako strefę ”rzej`ciową dla tere-

nów ochronnych obszaru Natura 2000, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej ”asa drogowego drogi 5KŚŚ, 11KŚL oraz od gJównego ciągu 

pieszo-rowerowego 6KDX. 

c) ”ozostaJe granice zabudowy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

d) charakter zabudowy - na dziaJce budowlanej budynki wolnostojące, Jącznie z budynkami pomoc-

niczymi max 3 lub w formie zblokowanej, 

e) wysoko`ć zabudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych - do 12,0 m, ostatnia kondygnacja 

w ”oJaci dachowej jako ”oddasze uwytkowe, 
f) poziom posadzki parteru max 1,20 m od poziomu urządzonego terenu, 
g) geometria dachu - dachy dwu lub wielospadowe o s”adkach 25°- 40°Ł Na”rzeciwlegJe ”oJacie 

dachu winny ”osiadać takie same kąty nachylenia, 

h) krycie ”oJaci dachowych, dachówką lub materiaJami dachówko”odobnymiŁ Śo”uszcza się stoso-

wanie materiaJów nawiązujących do tradycyjnych ”okryć do”uszczonych ”rzez ”rze”isy odrębne, 
i) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

j) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ Teren zago-

s”odarować zielenią wysoką, `rednią i niską, 
k) ogrodzenie do wysoko`ci 1,50 mŁ źakazuje się stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych, 
l) zakaz lokalizowania zabudowy kem”ingowej, ”ól namiotowych, obiektów tymczasowych sub-

standardowych jak: budki, barakowozy, kontenery handlowe, kioski itp. 

J) do”uszcza się lokalizowanie wolnostojących no`ników reklamowych i informacyjnych o wysoko`ci 
do 3,0 m od poziomu urządzonego terenu, 

m) przy obiektach i zagos”odarowaniu terenu nalewy uwzględnić ”otrzeby osób nie”eJnos”rawnych, 
n) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 6 i § 9 niniejszej uchwaJy, 

3) w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) strefę ”rzej`ciową zagos”odarować zielenią niską i krzewiastą, 
b) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 7 niniejszej uchwaJy, 

4) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 
a) teren funkcjonalny zostaje wydzielony z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) zasady ”odziaJu terenu funkcjonalnego na dziaJki budowlane: 
ｦ minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 6500,0 m2, 

ｦ minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej - 50,0 m, 

ｦ maksymalna ilo`ć dziaJek - 3. 

c) ”ro”ozycję ”odziaJu terenu funkcjonalnego naniesiono na rysunku ”lanu, 
d) do”uszcza się scalanie dziaJek budowlanych ”od warunkiem stosowania ustaleL z zakresu wa-

runków zabudowy i zagospodarowania terenu podanych w § 21, pkt 2). 

e) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 11 niniejszej uchwaJyŁ 
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5) w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJugę komunikacyjną terenu funkcjonalnego z ”rojektowanych dróg ”ublicznych 5KŚŚ i 11KDL, 

b) obowiązek za”ewnienia miejsc parkingowych w granicach dziaJki budowlanej w ilo`ci - minimum 

1 miejsce ”ostojowe na 3 uwytkowników, 
c) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 12 niniejszej uchwaJyŁ 

6) w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogól-

ne zawarte w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 8KDP o powierzchni 0,4740 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny urządzeL komunikacji drogowej: parking publiczny, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie terenu w obowiązujących liniach rozgraniczających - oznaczonych na rysunku 

planu, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu: 

6,0 m od linii rozgraniczającej 5KŚŚ i 11KDL, 

4,0 m od linii rozgraniczającej 17KŚLŁ 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 5% powierzchni terenu funkcjonalnego, 

d) maksymalna powierzchnia pod miejsca postojowe i ciągi ”iesze 70% ”owierzchni terenu funkcjo-

nalnego, 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni terenu, 

f) nawierzchnia pod miejsca postojowe i ciągi ”iesze utwardzonaŁ źakaz stosowania nawierzchni bi-

tumicznych, obowiązek skanalizowania wód o”adowych zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawar-

tymi w § 13, ust. 4 niniejszej uchwaJy, 
g) obowiązek wyznaczenia dla osób nie”eJnos”rawnych miejsc postojowych w ilo`ci 1% caJkowitej 

ilo`ci miejsc postojowych, 

h) zaleca się wyznaczenie min. 2 miejsc ”ostojowych dla autokarów, 
i) zakaz lokalizowania zabudowy oraz tymczasowych, obiektów takich jak: barakowozy, kontenery 

handlowe, przyczepy kempingowe, budy, szopy itp. 

j) do”uszcza się lokalizację budynku socjalno-sanitarnego dla obsJugi ”arkingu oraz sanitariatu ”u-

blicznego w formie trwaJej zabudowy lub kontenerów, wiaty ”rzystankowej z punktem s”rzedawy 
oraz wolnostojących no`ników reklamowych i informacyjnych o wysoko`ci do 3,0 m od poziomu 

urządzonego terenu, 
k) wysoko`ć trwaJej zabudowy jedna kondygnacja nadziemna do 3,5 m ”rzy dachach ”Jaskich 

i 5,50 m ”rzy dachach ”ochyJych dwu lub wielos”adowych o spadkach 25-35° krytych dachów-

ką lub materiaJami dachówko”odobnymi, 

l) do”uszcza się ogrodzenie ”arkingu o wysoko`ci do 1,20 m, od poziomu urządzonego terenuŁ 
Wskazane jest stosowanie ogrodzenia w formie wywo”Jotu o wysoko`ci do 1,20 m. 

m) zlokalizować ciąg ”ieszo-rowerowy o szeroko`ci min. 3,0 m, 

n) w”rowadzić zieleL izolacyjną ”rzy granicy z terenami 7UT/US, 9IT, 10IT, 

o) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 6, § 7i § 9 niniejszej uchwaJyŁ 
3) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 

a) teren funkcjonalny wydziela się z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) teren nie ”odlega ”odziaJowi z dopuszczeniem wydzielenia terenu ”od urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

4) w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJugę komunikacyjną z dróg ”ublicznych 5KŚŚ, 11KŚL, 17KŚL, 
b) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 12 niniejszej uchwaJyŁ 

5) w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogól-

ne zawarte w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 23. Śla terenów oznaczonych symbolami: 

9IT o powierzchni 0,0200 ha 

10IT o powierzchni 0,0200 ha 

1) przeznaczenie - tereny urządzeL infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa, przepompownia 

`cieków sanitarnych i wód o”adowych, stacja redukcyjna gazu, 
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2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie terenu w liniach rozgraniczających - oznaczonych na rysunku planu, 

b) linie zabudowy stosować włg obowiązujących ”rze”isów odrębnych, 
c) do”uszcza się niezbędne ogrodzenie ”oszczególnych urządzeL o wysoko`ci do 1,50 m obsadzone 

krzewami, 

d) w przypadku rezygnacji z lokalizowania urządzeL infrastruktury technicznej na terenie 9IT lub 
10IT, teren ”rzeznacza się na zagos”odarowanie zielenią i wJączenia do terenu 8KŚP, 

e) stosować od”owiednio do terenów ustalenia ogólne zawarte w § 6, § 7 niniejszej uchwaJyŁ 
3) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 

a) tereny 9IT i 10IT wydziela się z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) do”uszcza się wydzielenie ”od urządzenia infrastruktury technicznej dziaJki bez ustalenia ”arametrów, 
c) do”uszcza się scalenie terenów 9IT i 10IT z terenem funkcjonalnym 8KDP, 

4) w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJugę komunikacyjną terenu 9IT z drogi publicznej 5KDD, 

b) obsJugę komunikacyjną terenu 10IT z drogi publicznej 11KDL, 

c) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 12 niniejszej uchwaJy, 
5) w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogól-

ne zawarte w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 11KDL o powierzchni 0,4330 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny komunikacji - pas drogowy drogi publicznej klasy lokalnej, kategorii gminnej 

zakoLczonej ”lacem manewrowym, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć ”asa - 15,0 m oraz plac manewrowy 18,0 - 25,0 x 35,0 m w liniach rozgraniczających 
- oznaczonych na rysunku planu, 

b) jezdnia dwukierunkowa, 

c) chodniki obustronne w tym jeden z `ciewką rowerową, 
d) szeroko`ci jezdni, chodników, `ciewki rowerowej stosować włg odrębnych ”rze”isów, 
e) nawierzchnię chodników nalewy zrównicować od nawierzchni `ciewki rowerowej kolorystycznie lub 

materiaJowo, 
f) wJączenie do drogi ”ublicznej klasy lokalnej 17KŚL ”o”rzez skrzywowanie zwykJe, w przypadku 

budowy drogi ”ublicznej klasy zbiorczej kategorii ”owiatowej 12KŚź wJączenie ”o”rzez skrzywo-

wanie zwykJe, 
g) zjazdy na tereny ”rzylegające do ”asa drogowego bez ograniczeL, 
h) do”uszcza się lokalizowanie miejsc postojowych w zatokach na zasadzie ”arkowania ”odJuwnego, 
i) do”uszcza się lokalizowanie wolnostojących no`ników reklamowych i informacyjnych 

o wysoko`ci do 3,0 m od poziomu urządzonego terenu, 
j) wprowadzenie zieleni w ”ostaci drzew, krzewów i trawników, 
k) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 6, § 7, § 9 i § 12 niniejszej 

uchwaJy, 
3) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 

a) teren ”asa drogowego wydziela się z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) teren nie ”odlega ”odziaJowi, 
4) w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, odwodnienie 

nawierzchni utwardzonych, o`wietlenie drogowe oraz ”rowadzenie sieci, stosować od”owiednio do 
terenu włg ustaleL ogólnych zawartych w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 12KDZ o powierzchni 0,2530 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny komunikacji - czę`ć ”asa drogowego drogi ”ublicznej klasy zbiorczej kategorii 
”owiatowej, rezerwa ”od ”rojektowaną do budowy docelowo ”oza obszarem planu drogi kategorii 

powiatowej - wariant I, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie w liniach rozgraniczających - oznaczonych na rysunku planu, 

b) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgraniczających - 20,0 m, 

c) w przypadku zaniechania realizacji wariantu I drogi, teren ”rzeznacza się na strefę ”rzej`ciową 
dla terenów ”rawnie chronionych z dopuszczeniem mowliwo`ci wJączenia do terenów 11KŚL 
i 13UT/US, 

d) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 7, § 9 niniejszej uchwaJy, 
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3) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 
a) teren wydziela się z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) teren nie ”odlega ”odziaJowi, 
c) do”uszcza się w ”rzy”adku zaniechania realizacji drogi ”odziaJ terenu, na cele ”rzedJuwenia drogi 

11KŚL oraz ”owiększenia ”owierzchni dziaJek budowlanych terenu 13UTłUSŁ 
4) w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a) do czasu realizacji drogi kategorii ”owiatowej obsJuga komunikacyjna terenu z drogi publicznej 

klasy lokalnej 11KDL, 

b) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 12 niniejszej uchwaJyŁ 
5) w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną: stosować od”owiednio do terenu i przeznacze-

nia ustalenia ogólne zawarte w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 13UT/US o powierzchni 5,2160 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny zabudowy usJug turystycznych z zielenią towarzyszącą o funkcji: pensjonat, 

hotel, o`rodek wczasowo-wypoczynkowy z ”eJnym zapleczem gastronomiczno-rekreacyjnym, z do-

puszczeniem obiektów i urządzeL s”ortowo-rekreacyjnych jak basen, korty tenisowe, boiska, kręgle, 
odnowa biologiczna, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
a) zagospodarowanie terenu w obowiązujących liniach rozgraniczających oznaczonych na rysunku 

planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci: 
ｦ 8,0 m od linii rozgraniczającej teren funkcjonalny graniczącej od ”óJnocy z terenem oznaczo-

nym symbolem 12KŚźŁ Obszar ten ustala się jako strefę ”rzej`ciową dla terenów ochron-

nych obszaru Natura 2000, 

ｦ 8,0 m od linii rozgraniczającej teren funkcjonalny graniczący od ”oJudniowego wschodu 
z terenem oznaczonym symbolem 16KDZ, 

ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej ”asa drogowego drogi 11KŚL, 15KŚŚ, 
c) ”ozostaJe granice zabudowy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

d) charakter zabudowy - na dziaJce budowlanej budynki wolnostojące, Jącznie z budynkami pomoc-

niczymi max 3 lub w formie zblokowanej, 

e) wysoko`ć zabudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych - do 12,0 m, ostatnia kondygnacja 

w ”oJaci dachowej jako ”oddasze uwytkowe, 
f) poziom posadzki parteru max 1,20 m od poziomu urządzonego terenu, 
g) geometria dachu - dachy dwu lub wielospadowe o s”adkach 25°- 40°; na”rzeciwlegJe ”oJacie 

dachu winny ”osiadać takie same kąty nachylenia, 
h) krycie ”oJaci dachowych, dachówką lub materiaJami dachówko”odobnymi; do”uszcza się stoso-

wanie materiaJów nawiązujących do tradycyjnych ”okryć do”uszczonych ”rzez ”rze”isy odrębne, 
i) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ Teren zago-

s”odarować zielenią wysoką, `rednią i niskąŁ 
k) ogrodzenie do wysoko`ci 1,50 mŁ źakazuje się stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych, 
l) zakaz lokalizowania zabudowy kempingowej, ”ól namiotowych, obiektów tymczasowych sub-

standardowych jak: budki, barakowozy, kontenery handlowe, kioski itp. 

J) do”uszcza się lokalizowanie wolnostojących no`ników reklamowych i informacyjnych o wysoko-

`ci do 3,0 m od poziomu urządzonego terenu, 
m) przy obiektach i zagos”odarowaniu terenu nalewy uwzględnić ”otrzeby osób nie”eJnos”rawnych, 
n) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 6 i § 9 niniejszej uchwaJy, 

3) w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) strefę ”rzej`ciową zagos”odarować zielenią niską i krzewiastą, 
b) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 7 niniejszej uchwaJyŁ 

4) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 
a) teren funkcjonalny zostaje wydzielony z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) zasady ”odziaJu terenu funkcjonalnego na dziaJki budowlane: 
ｦ minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 6500,0 m2, 

ｦ minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej - 50,0 m. 

ｦ maksymalna ilo`ć dziaJek - 7, 

c) ”ro”ozycję ”odziaJu terenu funkcjonalnego naniesiono na rysunku planu, 
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d) do”uszcza się scalanie dziaJek budowlanych ”od warunkiem stosowania ustaleL z zakresu wa-

runków zabudowy i zagospodarowania terenu podanych w § 26, pkt 2). 

e) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 11 niniejszej uchwaJy, 
5) w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJugę komunikacyjną terenu funkcjonalnego z ”rojektowanych dróg ”ublicznych 11KŚL, 15KŚŚ, 
17KDL, 

b) obowiązek za”ewnienia miejsc parkingowych w granicach dziaJki budowlanej w ilo`ci - minimum 

1 miejsce ”ostojowe na 3 uwytkowników, 
c) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 12 niniejszej uchwaJyŁ 

6) w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogól-

ne zawarte w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 14UC o powierzchni 0,0800 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny zabudowy usJugowej o funkcji: handel, gastronomia, nieuciąwliwe rzemiosJo 
usJugowe, informacja turystyczna, sanitariaty publiczne, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
a) zagospodarowanie terenu funkcjonalnego w obowiązujących liniach rozgraniczających - oznaczo-

nych na rysunku planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczających ”asa drogowego 
dróg 11KŚL i 15KDD - oznaczone na rysunku planu, 

c) ”ozostaJe granice zabudowy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

d) charakter zabudowy - budynek wolnostojący, 
e) budynku do dwóch kondygnacji nadziemnych, nie”rzekraczająca 8,6 m, druga kondygnacja 

w ”oJaci dachowej jako ”oddasze uwytkowe, 
f) budynek niepodpiwniczony, poziom posadzki parteru max 0,50 m od ”oziomu urządzonego terenu, 
g) geometria dachu - dwu lub wielospadowy o s”adkach 25° - 35°, na”rzeciwlegJe ”oJacie dachu 

winny ”osiadać takie same kąty nachylenia, 
h) krycie ”oJaci dachowych - dachówką lub materiaJami dachówko”odobnymi o kolorach cie”Jej 

czerwieni lub brązu, 
i) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
j) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej 
k) do”uszcza się zrealizowanie w ramach usJug sanitariatu ”ublicznego z wej`ciem od strony drogi 

publicznej 15KDD, 

l) do”uszcza się ogrodzenie dziaJki budowlanej do 1,2 m. Zaleca się ogrodzenie z wywo”Jotu do wysŁ 
1,20 m, 

m) do”uszcza się lokalizowanie wolnostojących no`ników reklamowych i informacyjnych o wysoko-

`ci do 3,0 m od poziomu urządzonego terenu, 
n) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 6, § 7 i § 9 niniejszej uchwaJyŁ 

3) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 
a) teren funkcjonalny wydziela się z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) teren funkcjonalny stanowi dziaJkę budowlaną, nie ”odlega ”odziaJowi, z dopuszczeniem wydzie-

lenia terenu pod urządzenia infrastruktury technicznejŁ 
4) w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJugę komunikacyjną terenu z drogi publicznej 11KDL i 15KDD, 

b) miejsca ”arkingowe dla klientów i obsJugi ”oza terenem funkcjonalnym ze wskazaniem na teren 

8KDP i 11KDL, 

c) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 12 niniejszej uchwaJyŁ 
5) w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną: stosować od”owiednio do terenu ustalenia 

ogólne zawarte w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem 15KDD o powierzchni 0,1610 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny komunikacji - pas drogowy drogi publicznej klasy dojazdowej kategorii gminnej 

zakoLczonej ”lacem manewrowym, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania pasa drogowego: 

a) szeroko`ć ”asa - 10,0 m oraz plac manewrowy 18 x 22,0 m w liniach rozgraniczających - ozna-

czonych na rysunku planu, 

b) jezdnia dwukierunkowa, 

c) chodnik jednostronny z `ciewką rowerową, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 77 ｦ 9653 ｦ Poz. 1446 

 

d) szeroko`ć jezdni, chodnika, `ciewki rowerowej stosować włg ”rze”isów odrębnych, 
e) nawierzchnię chodnika nalewy zrównicować od nawierzchni `ciewki rowerowej kolorystycznie lub 

materiaJowo, 
f) wJączenie do drogi ”ublicznej klasy lokalnej 11KŚL ”o”rzez skrzywowanie zwykJe, 
g) zjazdy na tereny ”rzylegające do ”asa drogowego bez ograniczeL, 
h) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

i) zakaz lokalizowania wolnostojących no`ników reklamowych, 

j) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 6, § 7, § 9 i § 12 niniejszej 

uchwaJy, 
3) w zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu terenu: 

a) teren ”asa drogowego wydziela się z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) teren nie ”odlega ”odziaJowiŁ 
4) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: odwodnie-

nie jezdni i nawierzchni utwardzonych pasa drogowego, o`wietlenie drogowe i prowadzenie sieci sto-

sować od”owiednio włg ustaleL ogólnych zawartych w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 16KDZ o powierzchni 0,0990 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny komunikacji - czę`ć ”asa drogowego drogi publicznej klasy zbiorczej, kategorii 

powiatowej - rezerwa ”od ”rojektowaną do budowy docelowo ”oza obszarem planu drogi kategorii 

powiatowej - wariant II, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie w liniach rozgraniczających - oznaczonych na rysunku planu, 

b) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgraniczających oznaczonych na rysunku ”lanu, 
c) w ”rzy”adku zaniechania realizacji wariantu II drogi, teren ”rzeznacza się na ”arking ogólnodo-

stę”ny lub urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) stosować od”owiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w § 6, § 7 i § 9 niniejszej uchwaJyŁ 
3) w zakresie zasad warunków scalania i ”odziaJu terenu: 

a) teren wydziela się z dziaJki ewidencyjnej nr 34/7, 

b) teren nie ”odlega ”odziaJowi, 
c) do”uszcza się w ”rzy”adku zaniechania realizacji drogi wydzielenie terenu ”od urządzenia komu-

nikacyjne lub urządzenia infrastruktury technicznej bez okre`lenia ”arametrów dziaJek, 
4) w zakresie zasad obsJugi komunikacyjnej: Do czasu realizacji drogi kategorii ”owiatowej obsJuga ko-

munikacyjna terenu z drogi publicznej klasy lokalnej kategorii gminnej 17KDL, 

5) w zakresie zasad zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną stosować od”owiednio do terenu 
i ”rzeznaczenia ustalenia ogólne zawarte w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 17KDL o powierzchni 0,1860 ha ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny komunikacji - poszerzenie pasa drogowego drogi publicznej kategorii gminnej 

zlokalizowanej poza obszarem planu projektowanej docelowo do rozbudowy jako droga publiczna kla-

sy lokalnej kategorii gminnej, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania poszerzenia pasa drogowego: 

a) szeroko`ć ”oszerzenia ”asa drogowego w liniach rozgraniczających 4,0 m, 

b) ciąg ”ieszo-rowerowy utwardzony, 

c) szeroko`ć chodnika i `ciewki rowerowej stosować włg ”rze”isów odrębnych, 
d) nawierzchnię chodnika i `ciewki rowerowej nalewy zrównicować kolorystycznie lub materiaJowo, 
e) skrzywowanie zwykJe z drogami publicznymi 5KDD i 11KDL, 

f) zjazdy na tereny ”rzylegające do ”asa drogowego bez ograniczeL, 
g) do”uszcza się lokalizowanie wolnostojących no`ników reklamowych i informacyjnych o wysoko`ci 

do 3,0 m od poziomu urządzonego terenu oraz wiat ”rzystankowych z punktami s”rzedawy, 
h) obowiązuje o`wietlenie drogowe, 
i) stosować odpowiednio do terenu i ”rzeznaczenia ustalenia ogólne zawarte w § 6, § 7, § 9 i § 12 

niniejszej uchwaJy, 
3) w zakresie zasad i warunków scalenia i ”odziaJu terenu: 

a) teren wydziela się z dziaJki nr 34/7, 

b) teren nie ”odlega ”odziaJowiŁ 
4) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: odwodnie-

nie nawierzchni utwardzonych, o`wietlenie i ”rowadzenie sieci, stosować włg ustaleL ogólnych za-

wartych w § 13 niniejszej uchwaJyŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 77 ｦ 9654 ｦ Poz. 1446 

 

RozdziaJ 4 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 31. W związku ze wzrostem warto`ci nieruchomo`ci s”owodowanej uchwaleniem zmiany planu, 

ustala się jednorazową o”Jatę ”obieraną od wJa`ciciela lub wJadającego gruntem w ”rzy”adku s”rzedawy 
nieruchomo`ci lub jej czę`ci, w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci od”owiednio: 

ｦ 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami: 2UC, 3UC, 4UTP/ZP, 7UT/US, 8KDP, 

13UT/US, 14UC, 

ｦ 0% dla terenów oznaczonych w planie symbolami: 5KDD, 6KDX, 9IT, 10IT, 11KDL, 12KDZ, 

15KDD, 16KDZ, 17KDL. 

§ 32. Śokonuje się zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego na cele nierolni-

cze o Jącznej ”owierzchni 11,0006 ha, w tym grunty orne o klasie bonitacyjnej: 

ｦ RIIIb o powierzchni 4,9400 ha za zgodą Ministra Rolnictwa i Gos”odarki vywno`ciowej 
z dnia 15 ”audziernika 1991 r. GZU.og.0602/Z-33509/91, 

ｦ RIVa o powierzchni 2,4806 ha, 

ｦ RIVb o powierzchni 3,3000 ha, 

ｦ RV o powierzchni 0,2800 ha. 

§ 33. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Będzino, uchwalonego uchwaJą Nr XI/53/95 Rady Gminy Będzino 
z dnia 31 sierpnia 1995 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ KoszaliLskiego z 1996 r. Nr 1, poz. 5). 

§ 34. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy BędzinoŁ 

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

Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Andrzej Nowykowski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLII/374/10 

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLII/374/10 

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLII/374/10 

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
 

 
 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLII/374/10 

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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