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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIV/408/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717;, zmiany: Dz. U. 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 oraz z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413); art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 167, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, 

poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy KoJbaskowo rozstrzyga, co 

nastę”uje: 
ź ustaleL zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporzą-
dzonego w zakresie zgodnym z uchwaJą Nr VIII/72/07 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 9 lipca 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu ”od funkcję mieszkalną jednorodzinną wraz z zielenią 
urządzoną, towarzyszącą infrastrukturą i drogami dla terenu poJowonego w obrębie SiadJo Śolne i SiadJo 
Górne, oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu 
wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie 

”ociągają za sobą wydatków z budwetu gminy. Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji zapi-

sów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem reali-

zacji zamierzeL Inwestorów i będą w caJo`ci finansowane ze `rodków ”oza budwetowychŁ 
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UCHWAIA NR XXXIV/409/10 

 WÓJTA GMINY KOIBASKOWO 

 z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym BarnisJaw w gminie KoJbaskowo. 

Na podstawie art. 27, ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

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

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 2008 Dz. U. Nr 123, poz. 803, Dz. U. Nr 199. poz. 1227, Dz. U. Nr 201, 

poz. 1237, Dz. U. Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy KoJbaskowo uchwala, co nastę”ujeŁ 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 10476 ｦ Poz. 1507 

 

ŚźIAI I 

PRźśPISY OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

ZAKRES REGULACJI 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr IX/93/07 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 24 wrze`nia 2007 r. 

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

uchwalonego uchwaJą Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 28 listopada 2005 r. Nr XXXIX/392/05 (Dz. U. 

Województwa źachodnio”omorskiego z 2006 r. Nr 6, poz. 101), ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo ”rzyjętym 

uchwaJą Nr XXXIII/434/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. uchwala się zmianę miejscowego plan zagospoda-

rowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie geodezyjnym BarnisJaw, zwaną dalej ”lanem 

miejscowym. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 9Ł4745 ha, którego granice ustala rysunek 
planu miejscowego w skali 1:2000, stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

KoJbaskowo w skali 1:10 000, 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJbaskowo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJbaskowo o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych 
gminy. 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleL ”lanu miejscowego są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

”rzeznaczonego ”od lokalizację funkcji mieszkaniowych, ”rodukcyjnych, usJug ”ublicznych i towarzyszącą 
infrastrukturę techniczną i komunikacyjnąŁ 

2. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów oznaczonych w planie symbolami: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) Upb - tereny zabudowy usJugowej uwyteczno`ci ”ublicznej, n”Ł: administracji ”ublicznej, kultury, nauki, 
zdrowia, gdzie do”uszcza się usJugi komercyjne, np. handlu, 

3) Upb,Zp - tereny zabudowy uwyteczno`ci ”ublicznej z towarzyszącą zielenią ”arkową, 
4) P,U - tereny zabudowy produkcyjno-usJugowej - obejmujące wszelką dziaJalno`ć gos”odarczą z zakresu 

”rodukcji, skJadów, baz, magazynów oraz usJug z wyJączeniem: 

a) ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, wymagających obligatoryjnie s”o-

rządzenia raportu o oddziaJywaniu na `rodowisko, w `wietle ”rze”isów dotyczących ochrony 
`rodowiska, 

b) obiektów stwarzających zagrowenie dla `rodowiska, wycia lub zdrowia ludzi, choćby w przypadku 

awarii, 

c) ”rzedsięwzięć wymagających skJadowania materiaJów sy”kich ”od goJym niebem, 

d) obiektów emitujących odory, 
5) P - tereny obiektów ”rodukcyjnych skJadów i magazynów z wyJączeniem okre`lonym w pkt 4 lit. a, 

b, c, d, 

6) KPS - teren przepom”owni `cieków sanitarnych, 
7) KD.D - droga dojazdowa. 

§ 4. 1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego ”lanem miejscowym, 

2) granice stref ochronnych, 

3) granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
4) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania oraz ich 

oznaczenia, 
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5) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu, 

6) oznaczenia liniowe ”rzebiegu urządzeL infrastruktury technicznej, 
7) symbole literowo-cyfrowe terenów elementarnych. 

2. Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt 
graficzny osi linii z rysunku planu. 

3. Ustala się nastę”ujące definicje terminów uwytych w tek`cie ”lanu: 

1) dach stromy - forma dachu, w którym ”oJacie nachylone są ”od kątem co najmniej 350, 

2) dostę” ”ubliczny - dostę” do terenu (obiektu) nie limitowany wadnymi ograniczeniami podmiotowymi 

(wstę” za”ewniony jest kawdej osobie), 
3) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJaniaŁ Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/04 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy kurzowe, stacje 
gazowe 2-go stopnia i inne, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczająca granicę terenu, ”oza którą realizacja zabudowy 
jest niedopuszczalna, 

5) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć budynku mierzona od poziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej-

`ciu do budynku, do najwywej ”oJowonego ”unktu dachu, kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowychŁ 
RozdziaJ 2 

USTALśNIA KSźTAITOWANIA źABUŚOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

§ 5. 1. W celu za”obiegania dewastacji krajobrazu ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) lokalizacja nowych, przebudowanych i rozbudowanych obiektów budowlanych mowliwa jest zgodnie 

z nie”rzekraczalną linią zabudowy wkre`loną na rysunku ”lanu, 
2) forma architektoniczna nowych budynków ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem 

do zabudowy lokalnej na warunkach okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowych, bez ograniczeL w za-

kresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 
3) ”rojekty ty”owe do”uszcza się ”od warunkiem zharmonizowania obiektu z zabudową lokalnąŁ 

RozdziaJ 3 

USTALENIA OCHRONY _ROŚOWISKA I PRZYRODY 

§ 6. 1. źe względu na strefę zwykJej ochrony zbiornika wód ”odziemnych GZWP 122 - Dolina kopal-

na Szczecin, obowiązują ustalenia zawarte w dokumentacji hydrologicznej zatwierdzonej przez Ministra 

_rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwa decyzją z dnia 23 grudnia 1998 r., znak DG kdh/BJ/489-

6153/98. 

2. Powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną ko-

munikację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

3. Sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić w s”osób nie naruszający systemów korzeniowych drzewŁ 

4. Ustala się zakaz ”rzeksztaJcania rzeuby terenu dla obszarów wskazanych wedJug ”rze”isów szcze-

góJowychŁ 

5. Skar”y nalewy obsadzać zielenią niską oraz ”rze”rowadzać ”race mające na celu ich wzmocnienie 

”o”rzez w”rowadzenie stabilizujących gatunków ro`linno`ci (darL)Ł 

RozdziaJ 4 

USTALśNIA OCHRONY źABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

§ 7. 1. Ustala się strefę WII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, o granicach wkre-

`lonych na rysunku planu, o nastę”ujących obowiązujących warunkach ochrony konserwatorskiej: 

1) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac ziemnych, ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez od”owiedni organ do s”raw ochrony zabytków, 
2) obowiązuje kawdorazowo wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie i opinie przed 

”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci, 
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3) ”rze”rowadzenie badaL ratunkowych, wy”rzedzających ”roces ”rzygotowania inwestycji, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

2. Ustala się strefę WII i WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych o granicach 

wkre`lonych na rysunku ”lanu, o nastę”ujących obowiązujących warunkach ochrony konserwatorskiej: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z od-

powiednim organem do s”raw ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

3. Dla obiektu o walorach zabytkowych, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, ”oJowonego na 
dziaJce o numerze ewidencji geodezyjnej 100ł1, obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej okre`lone 

w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

RozdziaJ 5 

USTALśNIA OGÓLNś W źAKRśSIś OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

§ 8. 1. ObsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i projektowanych 

dróg ”ublicznych i wewnętrznych ”oJączonych z ukJadem sieci dróg w gminie i w regionie. 

2. Powiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym zapewni: 

droga powiatowa klasy zbiorczej nr 0624ź, ”rzebiegająca wzdJuw zachodniej granicy obszaru ”lanu, Ją-
cząca BarnisJaw ze Smolęcinem, Będargowem oraz z drogą krajową nr 13. 

3. Przy lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wzdJuw drogi zbiorczej obowiązuje nakaz rozwiązaL 
architektonicznych i konstrukcyjnych Jagodzących lub eliminujących negatywne skutki sąsiedztwa trasy 

komunikacyjnej. 

4. Śo”uszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wy”osawenie terenów dróg jak wiaty, kioski z ”rasą, 
Jawki, lampy i inne obiekty maJej architektury ”od warunkiem braku kolizji z sieciami i urządzeniami pod-

ziemnymi, nie powodowaniem ograniczeL dla komunikacji, w tym rozmieszczenia znaków i sygnaJów 
drogowych oraz pod warunkiem dostosowania do istniejącej zabudowyŁ 

5. Realizacja kawdego nowego obiektu, rozbudowa bądu zmiana s”osobu uwytkowania obiektu uwa-

runkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc postojowych dla samo-

chodów osobowychŁ 

6. Minimalne wskauniki do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych dla ”oszczególnych dziaJek budowlanych, stosownie do ich ”rzeznaczenia i sposobu zabudowy 

podano w ustaleniach szczegóJowychŁ 

7. Na terenach okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowych jako strefa ruchu us”okojonego obowiązują 
równe formy ograniczenia i spowalniania ruchu samochodów (ograniczenie ”rędko`ci, zwęwenie korytarzy 
ruchu, odgięcia toru jazdy, zmiany rodzaju nawierzchni, ”rogi zwalniające it”Ł) oraz dogodne warunki dla 
ruchu pieszego i rowerowego. 

RozdziaJ 6 

USTALENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUŚOWY SYSTśMÓW 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 9. 1. Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz obsJugę telekomunikacyjną, od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczających 
istniejących i ”rojektowanych drógŁ 

2. Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci ”oza liniami rozgraniczającymi dróg na warunkach okre`lonych 

w ”rze”isach szczegóJowychŁ Przy ”rowadzeniu ”rzewodów ”oza liniami rozgraniczającymi dróg nalewy 
ustanowić sJuwebno`ci gruntowe okre`lone w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

3. Nowe i modernizowane sieci inwynieryjne ”rowadzi się jako ”odziemne. Ustalenie to nie dotyczy 

sieci elektroenergetycznych wymienionych w ustaleniach szczegóJowychŁ 
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4. Zaopatrzenie w wodę: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gru”owego o `rednicy 80-100 mm Warnik-Karwowo-

Smolęcin-BarnisJaw-BobolinŁ Wodociąg zasilany jest z ujęcia wody w Warniku, 

2) system wodociągowy winien za”ewnić funkcjonowanie ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę 

w warunkach specjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

3) system wodociągowy winien s”eJniać wymagania za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owa-

rowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ”rzeciw”owarowymiŁ Istniejący zbiornik ”rzeciw”owaro-

wy na terenie 8.Upb,ZP do zachowania. 

5. Od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych: 

1) od”rowadzanie `cieków sanitarnych ”o”rzez istniejącą kanalizację sanitarną o `rednicy 0,2 m i pro-

jektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno-tJoczną do istniejącego gru”owego rurociągu tJocznego 
`cieków o `rednicy 90 mm w drodze zbiorczej, przebiegającej wzdJuw zachodniej granicy obszaru ”la-

nu i dalej do istniejącej gru”owej oczyszczalni `cieków w PrzecJawiu, 
2) od”rowadzanie wód o”adowych z dachów budynków na teren w granicach dziaJki do gruntu, studni 

chJonnych lub zbiorników retencyjnych, natomiast z dróg i ”arkingów do ”rojektowanej kanalizacji 
deszczowej o `rednicy 0,3 m z niezbędnymi na od”Jywie do rowu melioracyjnego urządzeniami 

oczyszczającymi, 

3) na caJym obszarze ustanawia się zakaz likwidacji rowów, kanaJów odwadniających i ukJadów drenar-

skich. W wy”adku uszkodzenia istniejących urządzeL melioracji wodnych dokonuje się ich na”rawy 

w s”osób umowliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków s”JywuŁ 

6. Zaopatrzenie w gaz i cie”Jo: 

1) zaopatrzenie w gaz ”o”rzez ”rojektowaną sieć gazową `redniego ci`nienia zasilaną z istniejącego gazo-

ciągu `redniego ci`nienia PrzecJaw-KoJbaskowo, 
2) roz”rowadzenie gazu na obszarze objętym planem ”o”rzez sieć `redniego ci`nienia z redukcją ci`nie-

nia w indywidualnych punktach redukcyjnych, 

3) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych kotJowni zasilanych gazem lub olejem o”aJowym, 

4) do”uszcza się zastosowanie innych uródeJ cie”Ja s”eJniających warunki ochrony `rodowiska jak ni-

skoemisyjne instalacje ogrzewcze na ”aliwo staJe, ”Jynne i gazowe, energię elektryczną, kolektory 

sJoneczne, ”ompy cieplne itp. Ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzu”eJnia-

jące uródJo cie”JaŁ 

7. Elektroenergetyka: 

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących na”owietrznych elektroenergetycznych linii 15 kV zlokalizo-

wanych ”oza obszarem ”lanu, do”rowadzonych do istniejących stacji transformatorowych 15ł0,4 kV, 

2) w obszarze objętym planem zasilanie istniejącą na”owietrzną elektroenergetyczną linią 0,4 kV i pro-

jektowaną linią kablową 0,4 kV, 

8. Telekomunikacja: obsJuga telekomunikacyjna z istniejących rozdzielczych linii kablowych ”o”rzez 
centralę telefoniczną miasta Szczecina. 

9. Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów: 

1) ”rzewiduje się wstę”ne segregowanie od”adów w miejscu ich powstania i czasowe gromadzenie 

w pojemnikach w obrębie ”oszczególnych dziaJek, a nastę”nie wywowenie ich na gminne skJadowisko 
od”adów, 

2) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki, w liniach rozgra-

niczających dróg do”uszcza się ustawianie ”ojemników sJuwących gromadzeniu od”adów ”rzeznaczo-

nych do odzysku. 

10. Ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa `redniego ci-

`nienia 25 mm, sieć wodociągowa 90 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m. 
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ŚźIAI II 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

RozdziaJ ń 

PRZEZNACZENIE I źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

§ 10. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1-MN, o powierzchni 0,3614 ha ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 25%, 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: 70% ”owierzchni dziaJki, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstruk-

cyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 
6) ksztaJt dachu: stromy, symetryczny, 

7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamieni, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: w celu u”orządkowania funkcjonalnego terenu 
do”uszcza się mowliwo`ć ”owiększenia dziaJek, o numerach ewidencji geodezyjnej 72/3 i 72/4 od strony 

ich wschodniej granicy o czę`ć dziaJki o numerze ewidencji geodezyjnej 72ł7, wedJug rysunku ”lanuŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: z drogi zbiorczej, ”rzylegJej do granicy terenu 1ŁMN, 
2) parkingi: minimalny wskaunik do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych - 2 miejsce postojowe/1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-

czej, ”rzylegJej do granicy terenu 1ŁMNŁ 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: obiekty i tereny chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanuŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji wolno stojących no`ników reklamowychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 11. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2.Upb, o powierzchni 0,5908 ha ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren usJug uwyteczno`ci ”ublicznejŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 25%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% ”owierzchni dziaJki, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 12,0 m, 

5) forma zabudowy: do”uszcza się mowliwo`ć ”rzebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu ”od warun-

kiem ksztaJtowania formy architektonicznej w nawiązaniu do zabudowy lokalnej, 
6) ksztaJt dachu: stromy z pokryciem ceramicznym, 

7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 
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4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: z drogi zbiorczej, ”rzylegJej do granicy terenu 2ŁU”b oraz drogi dojazdowej 13ŁKŚŁŚ, 
2) parkingi: minimalny wskaunik do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych dla obiektów usJugowych 1 miejsce postojowe./10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe 

/100 m² ”owierzchni uwytkowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-

czej ”rzylegJej do terenu U”b, 
4) istniejący wolno stojący maszt antenowy do zachowania. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu znajduje się w granicach strefy WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych, oznaczonej na rysunku ”lanu; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 7 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanuŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji wolno stojących no`ników reklamowychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 12. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3.MN, o powierzchni 1,2172 ha ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: 80% ”owierzchni dziaJki, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: maksymalna 9,0 m, 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy garawowej lub gos”odarczej: 6,0 m, 

6) forma zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca lub bliuniacza - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiw-

niczeniem, w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad 

poziom terenu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym, 

f) otwory okienne i drzwiowe ”rostokątne, okna ustawione ”ionowe, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonówŁ źakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone tradycyjnymi materiaJami miejscowymi (drewno, kamieL, cegJa) w kolorze 

naturalnym lub materiaJami nawiązującymi do nich albo elementami tych materiaJów w s”osób 
nadający budynkom charakter lokalny, 

i) nie nalewy uwywać jaskrawych kolorów tynków lecz stonowane, 
7) ksztaJt dachu: stromy: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35-45°, bez ich 
”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryte dachem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
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b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów w ko-

lorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów o wystroju nawiązującym do tradycji lokal-

nych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegieJ i prefabrykowanych elementów beto-

nowych, 

9) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 12,0 m, w sytuacji istnieją-
cej zabudowy mieszkalnej na sąsiedniej dziaJce do”uszcza się odlegJo`ć 4,0 m od granicy dziaJkiŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,0815 ha, maksymalna: 0,2050 ha, 

2) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 32,0 m, maksymalna: 36,0 m, 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJu terenu dziaJki o numerze ewidencji geodezyjnej 100/3 i 72/7 zgod-

nie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: z drogi dojazdowej, oznaczonej w planie symbolem 13.KD.D, 

2) parkingi: minimalny wskaunik do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze o symbolu 

w planie 13.KD.D, 

4) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia 15 kV do przebudowy. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu znajduje się w granicach strefy WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych, oznaczonej na rysunku ”lanu; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 7 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, 
2) nakaz zadarnienia i zakrzewienia wszystkich skarp celem ”rzeciwdziaJania erozjiŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji wolno stojących no`ników reklamowychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci: 0%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ustalić mowliwo`ć i gJęboko`ć ”osadowienia obiektów na ”odstawie 
opinii geotechnicznej. 

§ 13. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4.MN, o powierzchni 0,0965 ha ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%, 
3) minimalny procent ”owierzchni biologicznie czynnej: 55% ”owierzchni dziaJki, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: obowiązuje zachowanie istniejącej wysoko`ci zabudowy, 
5) forma zabudowy: obowiązuje zachowanie istniejącej formy zabudowy, 

6) ksztaJt dachu: obowiązuje zachowanie istniejącego ksztaJtu dachu, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 
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4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: nakaz scalenia nieruchomo`ci o numerze ewi-

dencyjnym 100/1 i czę`ć terenu 100ł3, jak na rysunku ”lanu; ”o dokonaniu scalenia zakaz wtórnego ”o-

dziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: z drogi dojazdowej o symbolu w planie 13. KD.D, 

2) parkingi: minimalny wskaunik do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych: 2 miejsca postojowe /1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze ozna-

czonej w planie symbolem 13ŁKŚŁŚ oraz ”rzylegJej do granic terenu drogi zbiorczejŁ 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) ochrona dóbr kultury: obiekt dawnej szkoJy, obecnie zaado”towany na mieszkalny, o zachowanych 

walorach zabytkowych z pocz. XX w. z zachowanym detalem architektonicznym i oryginalną stolar-

ką, w”isany do gminnej ewidencji zabytków, 
2) zasady ochrony istniejących obiektów: nakaz zachowania tradycyjnej formy architektonicznej. 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanuŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji wolno stojących no`ników reklamowychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci: 0%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ustalić mowliwo`ć i gJęboko`ć ”osadowienia obiektów na ”odstawie 
opinii geotechnicznej. 

§ 14. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.MN, o powierzchni 0,8400 ha ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w czę`ci terenu istniejącejŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 20%, 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: 70% ”owierzchni dziaJki, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca lub bliuniacza - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiw-

niczeniem, w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym; wyniesienie posadzki parteru nad 

poziom terenu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego ｦ 

jedna kondygnacja z dachem stromym, wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej do 12,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny, bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym, 

f) otwory okienne i drzwiowe ”rostokątne, okna ustawione ”ionowo, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonówŁ źakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone tradycyjnymi materiaJami miejscowymi (drewno, kamieL, cegJa) w kolorze 

naturalnym lub materiaJami nawiązującymi do nich, albo elementami tych materiaJów w s”osób 
nadający budynkom charakter lokalny, 

i) nie nalewy uwywać jaskrawych kolorów tynków lecz stonowane, 
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6) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi o symbolu zbiorczej, ”rzylegJej do 
terenu 5.MN: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryte daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach: czerwono-brązowym lub brązowym, 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego, z materiaJów i wystroju nawiązującym do tradycji lokal-

nychŁ źakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegieJ i prefabrykowanych elementów beto-

nowych, 

8) odlegJo`ć między sąsiadującymi budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,0800 ha, 

2) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 20,0 m, 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: 70° do 90°, 
4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJu nieruchomo`ci, zgodnie z wywej okre`lonymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: z drogi zbiorczej, ”rzylegającej do terenu 5ŁMN i drogi dojazdowej o symbolu 

14.KD.D, 

2) parkingi: minimalny wskaunik za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 2 

miejsca postojowe /1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze ozna-

czonej w planie symbolem 14.KD.D i ”rzylegJej do terenu 5ŁMN drogi zbiorczejŁ 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu znajduje się w granicach strefy WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych, oznaczonej na rysunku ”lanu; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 7 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanuŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci: 0%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu ”rzed ”rzy-

stą”ieniem do inwestycji nalewy ustalić mowliwo`ć i gJęboko`ć ”osadowienia obiektów na ”odstawie o”inii 
geotechnicznej. 

§ 15. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6.MN, o powierzchni 0,9982 ha ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu, 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%, 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: 70% ”owierzchni dziaJki, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma zabudowy: 
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a) forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowa-

na w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej bez ograniczeL w zakresie materiaJów 
konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 

b) ksztaJt dachu: stromy, symetryczny, 

6) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca lub bliuniacza - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiw-

niczeniem, w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad 

poziom terenu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej do 12,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym, 

f) otwory okienne i drzwiowe ”rostokątne, okna ustawione ”ionowe, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonówŁ źakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone tradycyjnymi materiaJami miejscowymi (drewno, kamieL, cegJa) w kolorze 

naturalnym lub materiaJami nawiązującymi do nich albo elementami tych materiaJów w s”osób 
nadający budynkom charakter lokalny, 

i) nie nalewy uwywać jaskrawych kolorów tynków lecz stonowane, 
7) ksztaJt dachu: stromy, z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi zbiorczej, ”rzylegającej do granicy 

terenu 6.MN: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35-45°, bez ich 
”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryte dachem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) dopuszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów o wystroju nawiązującym do tradycji lokal-

nych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegieJ i prefabrykowanych elementów beto-

nowych, 

9) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 12,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) wielko`ć nowo wydzielonej dziaJki, minimalna: 0,0590 ha, maksymalna: 0,2000 ha, 

2) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki, minimalna: 30,0 m, 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJu nieruchomo`ci zgodnie z wywej okre`lonymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: z drogi zbiorczej, ”rzylegającej do terenu 6ŁMN i drogi dojazdowej 14.KD.D, 

2) dostę”no`ć drogowa: z drogi zbiorczej, ”rzylegającej do terenu 6.MN i drogi dojazdowej 14.KD.D, 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze ozna-

czonej w planie symbolem 14.KD.D i drodze zbiorczej ”rzylegającej do terenu 6ŁMN, 
4) istniejące ”rzyJącze wody do nieczynnej oczyszczalni `cieków do likwidacji, 
5) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia 0,4 kV w przypadku kolizji z planowanym zagospo-

darowaniem do przebudowy. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: obiekty i tereny chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanuŁ 
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8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji wolno stojących no`ników reklamowychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacjiŁ Teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: likwidacja urządzeL nieczynnej oczyszczalni `cieków, 
2) oczekiwane rezultaty: u”orządkowanie terenu, ”ozwalające na przeznaczenie zgodne z planem. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci: 0%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu ”rzed ”rzy-

stą”ieniem do inwestycji nalewy ustalić mowliwo`ć i gJęboko`ć ”osadowienia obiektów na ”odstawie o”inii 
geotechnicznej. 

§ 16. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7.KPS, o powierzchni 0,0066 ha ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren istniejącej ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: obowiązuje zachowanie istniejącej linii zabudowy, 
2) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: obowiązuje zachowanie istnieją-

cej powierzchni zabudowy, 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: obowiązuje zachowanie istniejącej ”owierzchni 
biologicznie czynnej, 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 1,5 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: z drogi zbiorczej, ”rzylegającej do granic terenu 7ŁKPS, 
2) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-

czej, ”rzylegającej do granic terenu 7ŁKPS, 
3) od”rowadzenie `cieków komunalnych: istniejąca ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych do zachowaniaŁ 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: obiekty i tereny chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje w”rowadzenie zieleni zimozielonej wzdJuw gra-

nicy dziaJkiŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 17. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8.Upb,ZP, o powierzchni 1,5566 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: teren usJug ”ublicznych i zieleni parkowej, 

2) ”rzeznaczenie do”uszczalne: do”uszcza się lokalizację usJug kultury, o`wiaty i urządzenia s”ortoweŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%, 
3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy basenem ”rzeciw”owarowym w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

8%, 
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4) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki, 
5) do”uszcza się sytuowanie obiektów maJej architektury związanej z urządzeniem terenu, 

6) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

7) forma architektoniczna nowej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do 

zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych ”rzy zastosowaniu trady-

cyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 
8) ksztaJt dachu: stromy, 

9) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci: obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL 

i ”odziaJów nieruchomo`ci: teren wymaga scalenia dziaJek o numerach ewidencyjnych: 175/4, 175/18 

i czę`ć terenu dziaJki o numerze ewidencyjnym 175ł14; zakaz ”odziaJu scalonej nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: z drogi zbiorczej, ”rzylegJej do terenu 8ŁU”b,źP, 
2) parkingi: minimalny wskaunik do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych: 1 miejsce ”ostojoweł10 uwytkowników, 
3) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia 0,4 kV w przypadku kolizji z planowanym zagospo-

darowaniem do przebudowy, 

4) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-

czej, ”rzylegającej do granic terenu 8ŁU”b,źPŁ 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: obiekty i tereny chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanuŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji wolno stojących no`ników reklamowychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacjiŁ Teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) planowane dziaJania: rehabilitacja basenu ”rzeciw”owarowego i wy”osawenie terenu w zieleL towa-

rzyszącą ogólnodostę”nym usJugom publicznym, 

2) oczekiwane rezultaty: w”rowadzenie Jadu ”rzestrzennego w ”ostaci urządzonej ogólnodostę”nej 
przestrzeni publicznej. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 18. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9.P, o powierzchni 0,6628 ha ustala się 
nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy ”rodukcyjnejŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy: nieprzekraczalna jak na rysunku planu, 

b) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 44,0 m, 

c) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
d) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJu nieruchomo`ci zgodnie z wywej okre`lonymi warunkami. 

4. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: z drogi zbiorczej, ”rzylegJej do terenu 9.P, 

2) parkingi: minimalny wskaunik do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych dla obiektów ”rodukcyjnych: 2 miejsca ”ostojoweŁł10 zatrudnionych, dla obiektów usJu-

gowych: 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe/100 m² ”owŁ uwytkowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-

czej, ”rzylegJej do terenu 9.P, 

4) istniejące ”rzyJącze wody w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem do przebudowy, 

5) istniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna linia 0,4 kV w przypadku kolizji z planowanym zagospo-

darowaniem do przebudowy. 
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5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: obiekty i tereny chronione nie wystę”ująŁ 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, naka-

zuje się w”rowadzenie zieleni niskiej i wysokiej wzdJuw granic dziaJkiŁ 

7. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji wolno stojących no`ników reklamowychŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

9. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 19. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10.P,U, o powierzchni 1,6562 ha ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy ”rodukcyjno-usJugowejŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 40%, 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: 40% ”owierzchni dziaJki, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 12,0 m, 

5) forma zabudowy: forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy 

”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w za-

kresie materiaJów konstrukcyjnych ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 
6) ksztaJt dachu: stromy, symetryczny, 

7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci: 

1) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,2000 ha, 

2) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 30,0 m, 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: od 70° do 90°, 
4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJu terenu zgodnie z wywej okre`lonymi zasadami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: z drogi zbiorczej, ”rzylegJej do terenu 10ŁP,U, 
2) parkingi: minimalny wskaunik do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych dla obiektów ”rodukcyjnych: 2 miejsca ”ostojoweł10 zatrudnionych, dla obiektów usJu-

gowych: 2 miejsca postojowe/10 zatrudnionych i 1 miejsce/100 m² ”owierzchni uwytkowejŁ 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-

czej, ”rzylegJej do terenu 10ŁP,U, 
4) istniejące ”rzyJącza wody w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem do przebudowy, 

5) istniejące na”owietrzne elektroenergetyczne linie 0,4 kV w przypadku kolizji z planowanym zagospo-

darowaniem do przebudowy. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu znajduje się w granicach strefy WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych, oznaczonej na rysunku ”lanu; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 7 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, naka-

zuje się w”rowadzenie zieleni niskiej i wysokiej wzdJuw granic dziaJkiŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji wolno stojących no`ników reklamowychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacjiŁ Teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie istniejącego zainwestowania, rehabilitacja istniejącej zabudowy, 
2) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa walorów krajobrazowych miejscowo`ciŁ 
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11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 20. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11.MN, o powierzchni 0,2813 ha ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: 80% ”owierzchni dziaJki, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

6) forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstruk-

cyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, jak tynki, wykJadziny drew-

niane, kamienne i ceramiczne, 

7) ksztaJt dachu: stromy, symetryczny, 

8) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamieniami, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowych. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenuŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: z drogi zbiorczej, ”rzylegJej do terenu 11ŁMN, 
2) parkingi: minimalny wskaunik do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych - 2 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie. 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-

czej, ”rzylegJej do terenu 11ŁMN, 
4) istniejące ”rzyJącze wody w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem do przebudowy. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: obiekty i tereny chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanuŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji wolno stojących no`ników reklamowychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 21. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12.Upb, o powierzchni 0,1149 ha usta-

la się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren usJug ”ublicznychŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej: 80% ”owierzchni dziaJki, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstruk-

cyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, jak tynki gJadkie, wykJadziny 
drewniane, kamienne i ceramiczne, 

6) ksztaJt dachu: stromy, symetryczny, 

7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenuŁ 
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5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: z drogi zbiorczej, ”rzylegJej do terenu 12ŁU”b, 
2) parkingi: minimalny wskaunik do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych dla obiektów usJugowych: 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe 

/100 m² ”owierzchni uwytkowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-

czej, ”rzylegJej do terenu 12ŁUpb. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: obiekty i tereny chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanuŁ 

8. Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji wolno stojących no`ników reklamowychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: Teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: u”orządkowanie istniejącego zainwestowania, rehabilitacja istniejącej zabudowy, 
2) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa walorów krajobrazowych miejscowo`ciŁ 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci: 0%Ł 

RozdziaJ 2 

USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 22. 1. Na terenie o powierzchni 0,2050 ha oznaczonym na rysunku symbolem 13ŁKŚŁŚ, ustala się 
nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie terenu: droga klasy dojazdowej, kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna: od 8,0 do 10,0 m, plac do zawracania o wymiarach 

20-16 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90 mm, 

b) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 90 mm, 

c) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2 m, 

d) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2-0,25 m, 

e) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym ”o”rzez drogę ”owiatową zbiorczą nr 0624ź, ”rzylegJą do za-

chodniej granicy obszaru planu, 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną 

o której mowa w ust. 2. 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
13.KD.D: 

a) teren o numerze ewidencyjnym 100/3 z obrębu BarnisJaw (0,0450 ha), 

b) cze`ć terenu o numerze ewidencyjnym 72/6 z obrębu BarnisJaw (0,0190 ha), 

c) cze`ć terenu o numerze ewidencyjnym 72/7 z obrębu BarnisJaw (0,1290 ha). 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowej, 

2) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi 

w ”rze”isach odrębnychŁ 
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7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie wsi oraz 

wJączenie nowego zainwestowania w ukJad komunikacyjny miejscowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu z zastrzeweniem § 8 ust. 4 uchwaJyŁ 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 

11. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: droga 

w strefie ruchu uspokojonego. 

§ 23. 1. Na terenie o powierzchni 0,8870 ha oznaczonym na rysunku symbolem 14ŁKŚŁŚ, ustala się 
nastę”ujące zasady i standardy zagospodarowania. 

2. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej, kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna: od 10,0 do 12,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,3-0,4 m. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym ”o”rzez drogę ”owiatową zbiorczą nr 0624ź, ”rzylegJą do za-

chodniej granicy obszaru planu. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną 

o której mowa w ust. 2. 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
14.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 91 z obrębu BarnisJaw (0,0824 ha), 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 93/1 z obrębu BarnisJaw (0,0012)Ł 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowej, 
2) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa 

3) ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: poprawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie wsiŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu z zastrzeweniem § 8 ust. 4 uchwaJyŁ 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 

11. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: droga 

w strefie ruchu uspokojonego. 
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ŚźIAI III 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 24. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KoJbaskowoŁ 

§ 25. 1. Tereny gruntów rolnych zabudowanych, oznaczonych w planie symbolami: 6.MN, 7.KPS, 

8ŁU”b,źP, 9ŁP, 10ŁP,U, 11ŁMN, 12ŁU”b, objętych niniejszą uchwaJą są wyJączone z produkcji rolnej na 

mocy art. 50 ustawy o gospodarowaniu nieruchomo`ciami Skarbu PaLstwa (Dz. U. Nr 57 z 2001 r., 

poz. 603). 

2. Tereny gruntów rolnych klasy IV z terenów oznaczonych w planie symbolami 1.MN i 3.MN prze-

znaczone zostaJy na cele nierolnicze uchwaJą Nr XXIX/392/05 Rady Gminy KoJbaskowo z dnia 28 listopa-

da 2005 r. (Dz. UrzŁ Województwa źachodnio”omorskiego z 2006 r. Nr 6, poz. 101). 

3. Tereny gruntów rolnych klasy III z terenów oznaczonych w planie symbolami 3.MN, 4.MN, 5.MN 

”rzeznaczone zostaJy na cele nierolnicze za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 

21 wrze`nia 2005 r. Nr GZ. tr.057-602-536/05. 

§ 26. UchwaJa wchodzi w wycie z u”Jywem 30 dni od ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy KoJbaskowo 

 

Edward Sroka 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIV/409/10 

Wójta Gminy KoJbaskowo 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIV/409/10 

Wójta Gminy KoJbaskowo 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 10495 ｦ Poz. 1507 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIV/409/10 

Wójta Gminy KoJbaskowo 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy KoJbaskowo rozstrzyga, co na-

stę”uje: 
do ”rojektu ”lanu wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `ro-

dowisko, nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji 

formalno - prawnej prac planistycznych. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIV/409/10 

Wójta Gminy KoJbaskowo 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy KoJbaskowo rozstrzyga, co na-

stę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), stanowią zadanie wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: inwestycje 
samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub poza tymi liniami: 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Symbole terenów funkcjonalnych O”is inwestycji wynikający z ustaleL ”lanu 

1. 8.Upb, ZP 
w sytuacji realizacji inwestycji nalewącej do zadaL 
wJasnych gminy  

2. 13.KD.D i 14.KD.D 

modernizacja i ”oszerzenie istniejącej drogi 
publicznej klasy dojazdowej, kategorii gminnej,  

w tym wyku” czę`ci terenów 

 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska, 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-

stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile 

nie nastą”i naruszenie ustaleL planu, 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
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§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104 z ”óuniejszymi zmianami), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Gminy w KoJbaskowie ”od nazwą ｭWieloletni plan 

inwestycyjnyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wy-

kazie stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji `ciekowej 
i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego 

w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Gminy w KoJbaskowie wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urzą-
dzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminy. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elek-

trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami). 
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UCHWAIA NR XXXVII/220/2010 

 RADY GMINY OSINA 

 z dnia 16 czerwca 2010 r. 

w s”rawie uchylenia uchwaJy w s”rawie u”owawnienia do ”odejmowania niektórych dziaJaL 
wobec dJuwników alimentacyjnych. 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 28, 

poz. 142 i 146) Rada Gminy Osina uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Uchyla się uchwaJę Nr XXII/133/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie 

u”owawnienia do ”odejmowania niektórych dziaJaL wobec dJuwników alimentacyjnych (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachŁ 
Nr 1, poz. 46). 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Osina. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Robert Jurgielaniec 
1508 

 

  


