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UCHWAIA NR XXXII/274/10 

 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

uchylająca uchwaJę w s”rawie u”owawnienia Śyrektora źes”oJu SzkóJ Publicznych w Suchaniu 

do zaJatwiania indywidualnych s”raw z zakresu administracji publicznej. 

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, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 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. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Miejska w Suchaniu uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Uchyla się uchwaJę Nr XIII/118/08 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 wrze`nia 2008 r. 

w sprawie u”owawnienia Śyrektora źes”oJu SzkóJ Publicznych w Suchaniu do zaJatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 87, poz. 1845). 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Suchania 

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

jewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Ryszard Warszawski 
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UCHWAIA NR LIII/548/10 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 8 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

ｭKoszaliLska-1ｬ w Szczecinku. 

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

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

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

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

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

Nr 130, poz. 871), Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ I 

PRZEPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXVI/290/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008 r. 

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

obszaru ｭKoszaliLska-1ｬ w Szczecinku, zmienioną uchwaJą Nr XLII/450/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 
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25 stycznia 2010 r. oraz uchwaJą Nr XLIII/466/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 marca 2010 r., 

uchwalonego uchwaJą Nr XLIII/410/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 ”audziernika 2006 r. (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 109, poz. 2116 z dnia 20 listopada 2006 r.), zmienioną uchwaJą Nr XXII/222/08 

Rady Miasta Szczecinek z dnia 3 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 73, poz. 1615 

z dnia 25 sierpnia 2008 r.), s”rostowaną uchwaJą Nr XXVI/289/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 3, poz. 122 z dnia 22 stycznia 2009 r.) 

oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta Szczecinek, ”rzyjętym uchwaJą Nr XV/144/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 3 grudnia 2007 r., 

zmienionym uchwaJą Nr XXXII/342/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2009 r. oraz uchwaJą 
Nr XLI/429/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2009 r. uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru ｭKoszaliLska-1ｬ w Szczecinku o powierzchni 63,17 ha, ozna-

czoną na rysunku zmiany planu w skali 1: 2000. 

2. Przedmiotem zmiany ”lanu są tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usJugo-

wej, zabudowy przemysJowej lub usJugowej, zieleni urządzonej, dróg ”ublicznych klasy zbiorczej, drogi 
publicznej klasy lokalnej. 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek zmiany planu - stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecinek 

- stanowiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu - stanowiące 
zaJącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych - stanowiące zaJącznik nr 4. 

4. Na rysunku zmiany planu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) granicę obszaru objętego zmianą ”lanu; 

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

3) granice dziaJek budowlanych lub czę`ci terenów wraz z numerami; 

4) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

5) obiekty o walorach zabytkowych; 

6) rezerwę ”od ”oszerzenie ”asa drogowego drogi eks”resowej; 

7) strefę ”otencjalnie niekorzystnego oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej wysokie-

go na”ięcia; 

8) linie elektroenergetyczne przeznaczone do rozbiórkiŁ 

5Ł Ustala się ”odziaJ obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na nastę”ujące tereny: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 

5.MN, 6.MN, 7.MN; 

2) zabudowy usJugowej, oznaczony symbolem 8.U; 

3) zabudowy przemysJowej lub usJugowej, oznaczone symbolami: 9.P,U, 10.P,U; 

4) zieleni urządzonej, oznaczone symbolami: 11.ZP, 12.ZP, 13.ZP, 14.ZP, 15.ZP; 

5) dróg ”ublicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolami: 16.KD-Z, 17.KD-Z; 

6) drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem 18.KD-L. 

6Ł Oznaczenia cyfrowe wystę”ujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter 
”orządkowyŁ 
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§ 2. 1Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć budynku liczoną od ”oziomu po-

wierzchni terenu ”rzy najniwszym wej`ciu do budynku do najwywszej kalenicy dachu lub najwywej ”oJowo-

nej powierzchni przekrycia dachu; 

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”rzy której mowe być umieszczona 

`ciana frontowa lub boczna ”rojektowanego budynku bez ”rawa jej ”rzekraczania w kierunku linii rozgra-

niczającej, ”rzy czym, z wyJączeniem terenu 10.P,U, mogą być usytuowane ”rzed linią zabudowy takie 
elementy architektoniczne jak: balkon, wykusz, schody wej`ciowe, gzyms, okap dachu, rynna oraz inne 

detale o wysięgu nie większym niw 1,5 m; 

3) dziaJce budowlanej - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę budowlaną w my`l definicji ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4) czę`ci terenu - nalewy ”rzez to rozumieć czę`ci terenu, które są lub mogą być ”rzeznaczone do 
wtórnego ”odziaJu na dziaJki budowlane, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi; 

5) budynkach istniejących - nalewy ”rzez to rozumieć budynki wybudowane, będące w realizacji, 

a takwe dla których wydano ”ozwolenie na budowę ”rzed dniem wej`cia w wycie zmiany planu. 

2Ł Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale, a niezdefiniowane w niniejszym ”aragrafie nalewy rozumieć 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu uchwalenia zmiany planu. 

RozdziaJ II 

OGÓLNś źASAŚY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) do”uszcza się zachowanie istniejących budynków ”rzed linią zabudowy z zakazem ich rozbudowy 

”oza tę linię; 

2) do”uszcza się zachowanie innych niw okre`lone w ustaleniach szczegóJowych ”arametrów, takich 
jak: wysoko`ć, liczba kondygnacji lub geometria dachu, w przypadkach przebudowy lub rozbudowy bu-

dynków istniejących; 

3) do”uszcza się zwiększenie kąta nachylenia ”oJaci dachowych do 70º w przypadku realizacji da-

chów mansardowych; 

4) do”uszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków zJowonej z maksymalnie trzech kolorów; 

5) do”uszcza się wy”osawenie wszystkich terenów w obiekty maJej architektury; 

6) nie okre`la się udziaJu ”owierzchni zabudowy i powierzchni terenu biologicznie czynnego dla dzia-

Jek ”rzeznaczonych na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej; 

7) do”uszcza się stosowanie innych ”arametrów dotyczących ”owierzchni zabudowy i powierzchni 

terenu biologicznie czynnego, niw okre`lono w ustaleniach szczegóJowych, w ”rzy”adkach ”odziaJu dzia-

Jek budowlanych, jednakwe jedynie w ”rzy”adkach, gdy istniejące zagos”odarowanie uniemowliwia ich 
zapewnienie; 

8) nie okre`la się wysoko`ci budowli, a ustalone wysoko`ci zabudowy dla budynków infrastruktury 
technicznej nie dotyczą inwestycji celu ”ublicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznejŁ 

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz, o ile w ustaleniach szczegóJowych nie okre`lono inaczej, prowadzenia i lokalizacji przedsię-
wzięć mogących zawsze lub ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko okre`lonych w przepisach 

Prawa ochrony `rodowiska z wyJączeniem lokalizacji inwestycji celu ”ublicznego oraz zes”oJów zabudo-

wy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 52 roz”orządzenia w s”rawie okre`lenia rodzajów ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko oraz szczegóJowych uwarunkowaL związanych z kwalifi-

kowaniem ”rzedsięwzięcia do s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko; 

2) na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zachodnią granicę obszaru chronionego krajobrazu ｭJeziora 

Szczecineckieｬ, na którym obowiązują rygory okre`lone w ”rze”isach odrębnych; 
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3) nakaz wywowenia od”adów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czysto`ci i ”orządku 
na terenie miasta Szczecinek; 

4) zagos”odarowanie innych od”adów niw wymienione w pkt 3 zgodnie z ustawą o odpadach. 

§ 5. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków dla obiektów o walorach za-

bytkowych objętych ochroną konserwatorską na mocy zmiany planu oraz dla stref ograniczonej ochrony 

archeologiczno-konserwatorskiej WIII okre`la się w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 6. Ustalenia w zakresie zasad scalania, ”odziaJu i parametrów nieruchomo`ci: 

1) ”oJowenie granic dziaJek budowlanych i czę`ci terenów okre`lono na rysunku zmiany ”lanu i w usta-

leniach szczegóJowych; 

2) do”uszcza się korektę ”oJowenia granic, o których mowa w pkt 1 o ile nie ”okrywają się z liniami 

rozgraniczającymi tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 

3) do”uszcza się ”odziaJ terenów na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o ile taką 
mowliwo`ć wskazano w ustaleniach szczegóJowych, ”rzy czym ”owierzchnia wydzielonej dziaJki gruntu 
nie mowe być większa niw 0,01 ha. 

§ 7. Ustalenia w zakresie szczegóJowych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczeL 

w ich uwytkowaniu: 

1) zakaz lokalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych, z wyJączeniem budowy lub przebu-

dowy istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV w strefie, o której mowa w pkt 2, w s”osób nie ”owo-

dujący rozszerzenia granic tej strefy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) na rysunku zmiany ”lanu wskazuje się strefę ”otencjalnie niekorzystnego oddziaJywania linii elek-

troenergetycznej 110 kV, dla której zakazuje się dokonywania nasadzeL zieleni wysokiej oraz lokalizacji 
obiektów maJej architektury; 

3) zakaz grodzenia dojazdów na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) uniemowli-
wiający ogólnodostę”ny ”rzejazd i ”rzechódŁ 

§ 8. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) za”ewnienie obsJugi komunikacyjnej obszaru poprzez drogi publiczne i dojazdy; 

2) ”owiązanie ukJadu komunikacyjnego z ukJadem zewnętrznym ”o”rzez istniejące ulice, w tym: Ko-

szaliLską, Bugno; 

3) ”arkowanie ”ojazdów na wszystkich terenach objętych zmianą ”lanu, z wyJączeniem terenu 16ŁKŚ-Z; 

4) stanowiska postojowe lokalizowane w budynkach winny znajdować się w poziomach: kondygnacji 

podziemnych, pierwszej kondygnacji nadziemnej; 

5) na ”otrzeby nowych budynków mieszkalnych, mieszkalnych z lokalami usJugowymi lub usJugo-

wych oraz w przypadku nadbudowy i rozbudowy takich budynków, o ile ”rowadzi to do wyodrębnienia 
nowych lokali mieszalnych lub usJugowych, lub ”owiększenia istniejących ”owierzchni usJug, nalewy za-

gwarantować co najmniej jedno stanowisko postojowe: 

a) na kawde roz”oczęte 30 m2 ”owierzchni usJug handlu, 

b) na kawde roz”oczęte 50 m2 ”owierzchni usJug innych niw handel, 

c) na kawdy budynek mieszkalny; 

6) na ”otrzeby budynków ”rzemysJowych oraz w przypadku nadbudowy i rozbudowy takich budyn-

ków nalewy zagwarantować co najmniej jedno stanowisko ”ostojowe na kawde roz”oczęte 100 m2 po-

wierzchni jednak nie mniej niw jedno stanowisko ”ostojowe na ”ięciu zatrudnionych; 

7) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej poza pasami dróg ”ublicznych, z uwzględnieniem 

pkt 8, przy czym do”uszcza się ich lokalizację w ”asach dróg ”ublicznych na ”odstawie ”rze”isów szcze-

gólnych; 

8) w przypadku przebiegu sieci infrastruktury technicznej przez tereny o charakterze niepublicznym na-

lewy zagwarantować ”rawo do wszelkich dziaJaL mających na celu obsJugę tych sieci ”rzez ich dys”onentów; 
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9) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z ujęć wJasnych, o ile taką mowliwo`ć do”uszczono 

w ustaleniach szczegóJowych; 

10) od”rowadzenie `cieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej, przy czym do”uszcza się 
od”rowadzenie takich `cieków do zbiorników bezod”Jywowych, do czasu realizacji systemu kanalizacji 

sanitarnej, o ile taką mowliwo`ć do”uszczono w ustaleniach szczegóJowych; 

11) od”rowadzenie wód o”adowych systemem kanalizacji deszczowej, z wyJączeniem terenów ziele-

ni publicznej, z zastrzeweniem pkt: 12, 13; 

12) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) do”uszcza się od”rowadzenie wód 
opadowych do gruntu; 

13) na terenach zabudowy przemysJowej lub usJugowej (P,U) do”uszcza się retencjonowanie wód 
opadowych; 

14) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

15) zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego i `redniego ci`nienia lub indywidualnych uródeJ; 

16) wykorzystywanie do celów grzewczych sieci cie”lnych, ”om” cie”Ja, gazu ziemnego, oleju, energii 
sJonecznej lub energii elektrycznej z dopuszczeniem eks”loatacji istniejących kotJowni węglowych oraz 
wspomagająco ogrzewania kominkowego; 

17) ”rzeznacza się do rozbiórki na”owietrzne linie elektroenergetyczne wskazane na rysunku zmiany 

planu. 

§ 9. Ustalenia w zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i urządzania terenów: 

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyJączeniem obiektów za”lecza budów, chyba, we 

w ustaleniach szczegóJowych okre`lono inaczej; 

2) nie okre`la się warunków zabudowy i zagos”odarowania dla obiektów za”lecza budówŁ 

RozdziaJ III 

SźCźśGÓIOWś źASAŚY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 10. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 1.MN, 2.MN, 5.MN, 

6.MN, z uwzględnieniem ustaleL dla ”oszczególnych terenów: 

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące lub w zabudowie szeregowej; do”uszcza się do-

datkowo wolnostojące budynki garawowe, gos”odarcze lub usJugowe, z uwzględnieniem lit. b, 

b) Jączna ”owierzchnia uwytkowa budynków usJugowych i lokali usJugowych nie mowe ”rzekraczać 
50% Jącznej ”owierzchni uwytkowej wszystkich budynków na dziaJce budowlanej, 

c) wysoko`ć zabudowy: 

- budynki mieszkalne - do 9 m, 

- budynki niemieszkalne - do 5 m, 

d) liczba kondygnacji: 

- budynki mieszkalne wolnostojące - do trzech kondygnacji nadziemnych, 

- budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej - od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych, 

- budynki niemieszkalne - jedna kondygnacja nadziemna, 

e) geometria dachów: 

- budynki mieszkalne - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 10｡ - 45｡, 

- budynki niemieszkalne - dachy dwu- lub jednospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30｡ lub mniejszym, 
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f) powierzchnia zabudowy: 

- zabudowa wolnostojąca - do 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

- zabudowa szeregowa - do 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

g) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

h) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany ”lanu; budynki nalewy lokalizować 

w odlegJo`ci nie mniejszej niw 5 m od granicy z dojazdami, sJuwącymi skomunikowaniu nieruchomo`ci 
z drogami publicznymi, 

i) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków: garawowych, gos”odar-

czych lub usJugowych w odlegJo`ci 1,5 m od granicy dziaJki budowlanej, a w zabudowie szeregowej - 

przy granicy, 

j) do”uszcza się lokalizację dwóch budynków mieszkalnych, jednakwe wyJącznie w zabudowie wolno-

stojącej na dziaJkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niw 0,1200 ha, 

k) zakaz lokalizacji wolnostojących no`ników reklam, wy`wietlaczy reklamowych oraz reklam o po-

wierzchni większej niw 1,5 m2, 

l) skJadowanie lub eks”ozycja wszelkich materiaJów związana z dziaJalno`cią usJugową winna odby-

wać się wyJącznie w budynkach, 

m) zakaz lokalizacji dziaJalno`ci hurtowej na ”owierzchni większej niw 250 m2, 

n) zakaz lokalizacji ogrodzeL o wysoko`ci większej niw 1,8 m; 

3) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 11. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 3.MN, 4.MN, 7.MN, 

z uwzględnieniem ustaleL dla ”oszczególnych terenów: 

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące; do”uszcza się dodatkowo wolnostojące budynki 
garawowe, gos”odarcze lub usJugowe, z uwzględnieniem lit. b, 

b) Jączna ”owierzchnia uwytkowa budynków usJugowych i lokali usJugowych nie mowe ”rzekraczać 
50% Jącznej ”owierzchni uwytkowej wszystkich budynków na dziaJce budowlanej, 

c) wysoko`ć zabudowy: 

- budynki mieszkalne - do 9 m, 

- budynki niemieszkalne - do 5 m, 

d) liczba kondygnacji: 

- budynki mieszkalne - do trzech kondygnacji nadziemnych, 

- budynki niemieszkalne - jedna kondygnacja nadziemna, 

e) geometria dachów: 

- budynki mieszkalne - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 10｡ - 45｡, 

- budynki niemieszkalne - dachy dwu- lub jednospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30｡ lub mniejszym, 

f) powierzchnia zabudowy - do 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

g) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

h) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany ”lanu; budynki nalewy lokalizować 

w odlegJo`ci nie mniejszej niw 5 m od granicy z dojazdami, sJuwącymi skomunikowaniu nieruchomo`ci 
z drogami publicznymi, 

i) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków: garawowych, gos”odarczych 

lub usJugowych w odlegJo`ci 1,5 m od granicy dziaJki budowlanej, 
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j) do”uszcza się lokalizację dwóch budynków mieszkalnych, jednakwe wyJącznie w zabudowie wolno-

stojącej na dziaJkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niw 0,1200 ha, 

k) zakaz lokalizacji wolnostojących no`ników reklam, wy`wietlaczy reklamowych oraz reklam o po-

wierzchni większej niw 1,5 m2, 

l) skJadowanie lub eks”ozycja wszelkich materiaJów związana z dziaJalno`cią usJugową winna odby-

wać się wyJącznie w budynkach, 

m) zakaz lokalizacji dziaJalno`ci hurtowej na ”owierzchni większej niw 250 m2, 

n) zakaz lokalizacji ogrodzeL o wysoko`ci większej niw 1,8 m; 

3) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%, z zastrzeweniem § 14 pkt 3 

i § 18 pkt 4. 

§ 12. Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1.MN, z uwzględ-

nieniem § 10: 

1) zasady ”odziaJu geodezyjnego: 

a) teren o powierzchni 4,03 ha ”rzeznacza się do ”odziaJu na dziaJki budowlane, ”rzy za”ewnieniu: 

- powierzchni w ”rzedziale wielko`ci - 0,0750 - 0,2000 ha, przy czym do”uszcza się ”owierzchnie 
nie mniejsze niw 0,0250 ha w zabudowie szeregowej, 

- minimalnej szeroko`ci frontu - 25 m - w zabudowie wolnostojącej, 7 m - w zabudowie szeregowej, 

b) wydzielenie dziaJek budowlanych, o których mowa w lit. a mowe nastą”ić ”od warunkiem wydzie-

lenia dojazdu o szeroko`ci minimalnej 10 m; 

2) obsJuga komunikacyjna: 

a) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 16.KD-Z lub 17.KD-Z - ”o`rednio ”o”rzez dojazd, o którym 

mowa w pkt 1 lit. b, 

b) do”uszcza się maksymalnie po jednym wJączeniu dojazdu, o którym mowa w pkt 1 lit. b do terenu 

16.KD-Z i terenu 17.KD-Z. 

§ 13. Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2.MN, z uwzględ-

nieniem § 10: 

1) zasady ”odziaJu geodezyjnego: 

a) teren o powierzchni 10,42 ha ”rzeznacza się do ”odziaJu na dziaJki budowlane, ”rzy za”ewnieniu: 

- powierzchni w ”rzedziale wielko`ci - 0,0750 - 0,1500 ha, przy czym do”uszcza się ”owierzchnie 
nie mniejsze niw 0,0250 ha w zabudowie szeregowej, 

- minimalnej szeroko`ci frontu - 25 m - w zabudowie wolnostojącej, 7 m - w zabudowie szeregowej, 

b) wydzielenie dziaJek budowlanych, o których mowa w lit. a mowe nastą”ić ”od warunkiem wydzie-

lenia dojazdu albo niezalewnych dojazdów o szeroko`ci minimalnej 10 m; 

2) obsJuga komunikacyjna: 

a) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 16.KD-Z lub 17.KD-Z - ”o`rednio ”o”rzez dojazd albo do-

jazdy, o których mowa w pkt 1 lit. b, 

b) do”uszcza się nie więcej niw cztery wJączenia dojazdów, o których mowa w pkt 1 lit. b do terenu 

16.KD-Z i jeden do terenu 17.KD-Z. 

§ 14. Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.MN, z uwzględ-

nieniem § 11: 

1) zasady ”odziaJu geodezyjnego: 

a) na rysunku zmiany ”lanu okre`lono dwie czę`ci terenu o Jącznej ”owierzchni 3,26 ha, 
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b) do”uszcza się ”odziaJ czę`ci terenu oznaczonej nr 1 na dziaJki budowlane, ”rzy czym, za dziaJkę 
budowlaną uznaje się: 

- nieruchomo`ć zabudowaną istniejącym budynkiem mieszkalnym, 

- nieruchomo`ć niezabudowaną o powierzchni nie mniejszej niw 500 m2, 

c) ”rzeznacza się do ”odziaJu czę`ci terenu oznaczoną nr 2 na dziaJki budowlane, ”rzy za”ewnieniu: 

- minimalnej powierzchni - 0,1000 ha, 

- minimalnej szeroko`ci frontu - 25 m, 

d) wydzielenie dziaJek budowlanych, o których mowa w lit. c mowe nastą”ić ”od warunkiem wydzie-

lenia dojazdu o szeroko`ci minimalnej 10 m; 

2) obsJuga komunikacyjna: 

a) dostę” do dróg ”ublicznych: 

- czę`ć terenu oznaczona nr 1 - do terenu 16.KD-Z lub 18.KD-L, 

- dziaJki budowlane ”owstaJe z podziaJu czę`ci terenu oznaczonej nr 2 - do terenu 16.KD-Z - ”o`red-

nio poprzez dojazd, o którym mowa w pkt 1 lit. d, 

b) do”uszcza się maksymalnie dwa wJączenia dojazdu, o którym mowa w pkt 1 lit. d do terenu 

16.KD-Z; 

3) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci dla czę`ci terenu oznaczonej nr 1, 

z wyJączeniem dziaJek ewidencyjnych nr: 2ł10, 2ł13, 2ł16 obręb 0002 - 0%. 

§ 15. Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 4.MN, 

z uwzględnieniem § 11: 

1) zasady ”odziaJu geodezyjnego: 

a) na rysunku zmiany ”lanu okre`lono dwie dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 1,36 ha, 

b) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki budowlanej nr 2 na dziaJki budowlane, ”rzy za”ewnieniu: 

- minimalnej powierzchni - 0,0700 ha, 

- minimalnej szeroko`ci frontu - 20 m, 

c) wydzielenie dziaJek budowlanych, o których mowa w lit. b mowe nastą”ić ”od warunkiem wydzie-

lenia dojazdu o szeroko`ci minimalnej 10 m; 

2) obsJuga komunikacyjna: 

a) dostę” do dróg ”ublicznych: 

- dziaJka budowlana nr 1 - do ulicy Bugno (poza zmianą ”lanu), 

- dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 18.KD-L, 

- dziaJki budowlane ”owstaJe z ”odziaJu dziaJki budowlanej nr 2 - do terenu 18.KD-L - - ”o`rednio ”o-

przez dojazd, o którym mowa w pkt 1 lit. c, 

b) do”uszcza się nie więcej niw jedno wJączenie dojazdu, o którym mowa w pkt 1 lit. c do terenu 

18.KD-L, 

c) ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 1 nalewy za”ewnić dostę” do ulicy Bugno dla czę`ci dziaJki ewiden-

cyjnej nr 4ł5 obręb 0004 (”oza zmianą ”lanu)Ł 

§ 16. Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 5.MN, 

z uwzględnieniem § 10: 

1) zasady ”odziaJu geodezyjnego: 

a) teren o powierzchni 5,84 ha ”rzeznacza się do ”odziaJu na dziaJki budowlane, ”rzy za”ewnieniu: 

- powierzchni w ”rzedziale wielko`ci - 0,0750 - 0,1500 ha, przy czym do”uszcza się: większe ”o-

wierzchnie w ”rzy”adku dziaJek usytuowanych skrajnie - przy granicy zmiany planu, powierzchnie nie 

mniejsze niw 0,0250 ha w zabudowie szeregowej, 
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- minimalnej szeroko`ci frontu - 25 m - w zabudowie wolnostojącej, 7 m - w zabudowie szeregowej, 

b) wydzielenie dziaJek budowlanych, o których mowa w lit. a mowe nastą”ić ”od warunkiem wydzie-

lenia dojazdu albo dwóch niezalewnych dojazdów o szeroko`ci minimalnej 10 m; 

2) obsJuga komunikacyjna: 

a) dostę” do drogi ”ublicznej - do terenu 16.KD-Z - ”o`rednio ”o”rzez dojazd albo dojazdy, o których 
mowa w pkt 1 lit. b, 

b) do”uszcza się nie więcej niw dwa wJączenia dojazdów, o których mowa w pkt 1 lit. b do terenu 

16.KD-Z. 

§ 17. Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 6.MN, z uwzględ-

nieniem § 10: 

1) zasady ”odziaJu geodezyjnego: 

a) teren o powierzchni 6,06 ha ”rzeznacza się do ”odziaJu na dziaJki budowlane, ”rzy za”ewnieniu: 

- powierzchni w ”rzedziale wielko`ci - 0,0750 - 0,1500 ha, przy czym dopuszcza się: większe ”o-

wierzchnie w ”rzy”adku dziaJek usytuowanych skrajnie - przy granicy zmiany planu, powierzchnie nie 

mniejsze niw 0,0250 ha w zabudowie szeregowej, 

- minimalnej szeroko`ci frontu - 20 m - w zabudowie wolnostojącej, 7 m - w zabudowie szeregowej, 

b) wydzielenie dziaJek budowlanych, o których mowa w lit. a mowe nastą”ić ”od warunkiem wydzie-

lenia dojazdu albo dwóch niezalewnych dojazdów o szeroko`ci minimalnej 10 m; 

2) na obszarze okre`lonym na rysunku zmiany ”lanu, ”oJowonym w granicach strefy ograniczonej 

ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WIII obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków, 

b) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 
na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

3) obsJuga komunikacyjna: 

a) dostę” do drogi ”ublicznej - do terenu 16.KD-Z - ”o`rednio ”o”rzez dojazd albo dojazdy, o których 
mowa w pkt 1 lit. b, 

b) do”uszcza się nie więcej niw dwa wJączenia dojazdów, o których mowa w pkt 1 lit. b do terenu 

16.KD-Z. 

§ 18. Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 7.MN, z uwzględ-

nieniem § 11: 

1) zasady ”odziaJu geodezyjnego: 

a) na rysunku zmiany ”lanu okre`lono dwie czę`ci terenu o Jącznej ”owierzchni 2,24 ha, 

b) do”uszcza się ”odziaJ czę`ci terenu oznaczonej nr 1 na dziaJki budowlane, ”rzy czym, za dziaJkę 
budowlaną uznaje się: 

- nieruchomo`ć zabudowaną istniejącym budynkiem mieszkalnym, 

- nieruchomo`ć niezabudowaną o powierzchni nie mniejszej niw 500 m2, 

c) do”uszcza się ”odziaJ czę`ci terenu oznaczonej nr 2 na dziaJki budowlane, ”rzy za”ewnieniu: 

- minimalnej powierzchni - 0,2000 ha, 

- minimalnej szeroko`ci frontu - 25 m, 

d) wydzielenie dziaJek budowlanych, o których mowa w lit. c mowe nastą”ić ”od warunkiem wydzie-

lenia dojazdu albo dwóch niezalewnych dojazdów o szeroko`ci minimalnej 10 m, chyba, we wydzielone 
dziaJki budowlane będą ”osiadać bez”o`redni dostę” do drogi ”ublicznej; 
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2) na obszarze okre`lonym na rysunku zmiany ”lanu, ”oJowonym w granicach strefy ograniczonej ochrony 

archeologiczno - konserwatorskiej WIII obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

3) obsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej - do terenu 16.KD-Z - bez”o`rednio lub ”o-

`rednio ”o”rzez dojazd albo dojazdy, o których mowa w pkt 1 lit. d; 

4) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci dla czę`ci terenu oznaczonej nr 1 

oraz dla dziaJki ewidencyjnej nr 2ł8 obręb 0003 - 0%. 

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 8.U: 

1) przeznaczenie - zabudowa usJugowa; 

2) zasady ”odziaJu geodezyjnego: 

a) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o powierzchni 1,16 ha, 

b) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”rzy za”ewnieniu: 

- minimalnej powierzchni - 0,2000 ha, 

- minimalnej szeroko`ci frontu - 30 m, 

- bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ublicznej, 

c) do”uszcza się wydzielenie dojazdu o szeroko`ci minimalnej 10 m; 

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki usJugowe; do”uszcza się dodatkowo wolnostojące budynki gos”odarcze, garawowe i obiekty 

tymczasowe, 

b) wysoko`ć zabudowy - do 10 m, 

c) liczba kondygnacji - do trzech kondygnacji nadziemnych, 

d) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30｡ lub mniejszym, 

e) powierzchnia zabudowy - do 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

g) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

h) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej w pasie o szeroko`ci co najmniej 10 m od granicy z tere-

nem 3.MN; 

4) obsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej - do terenu 18.KD-L - bez”o`rednio lub ”o-

`rednio ”o”rzez dojazd, o którym mowa w pkt 2 lit. c; 

5) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 9.P,U: 

1) przeznaczenie - zabudowa przemysJowa lub usJugowa; 

2) zasady ”odziaJu geodezyjnego: 

a) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o powierzchni 2,39 ha, 

b) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”rzy za”ewnieniu: 

- minimalnej powierzchni - 0,2000 ha, 

- minimalnej szeroko`ci frontu - 30 m, 

c) nakaz wydzielenia dojazdu albo dojazdów o szeroko`ci minimalnej 10 m w ”rzy”adku ”odziaJu te-

renu na dziaJki budowlane bez bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ublicznej, 
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d) do”uszcza się ”odziaJ terenu na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, na zasa-

dach, o których mowa w § 6 pkt 3; 

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki przemysJowe lub usJugowe; do”uszcza się dodatkowo budynki gos”odarcze i garawowe, 
obiekty tymczasowe i budynki infrastruktury technicznej, 

b) wysoko`ć zabudowy - do 20 m, 

c) liczba kondygnacji - do czterech kondygnacji nadziemnych, 

d) geometria dachów - nie okre`la się, 

e) powierzchnia zabudowy - do 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

g) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

h) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację zabudowy ”rzy granicy dziaJki budowlanej, 
z wyJączeniem granic ”okrywających się z liniami rozgraniczającymi, 

i) do”uszcza się lokalizację ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 

j) w ”rzy”adku lokalizacji budynków infrastruktury technicznej, stosuje się nastę”ujące warunki zabudowy: 

- wysoko`ć zabudowy - do 5 m, 

- geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30｡ lub mniejszym, 

k) na rysunku zmiany planu oznaczono obiekt o walorach zabytkowych objęty ochroną na mocy 

zmiany planu - element umocnieL WaJu Pomorskiego, dla którego w”rowadza się: - nakaz zachowania 

formy zewnętrznej, 

- mowliwo`ć uatrakcyjnienia obiektu w celach turystycznych ”o”rzez jego wJa`ciwą eks”ozycję, wy-

”osawenie otoczenia w obiekty maJej architektury oraz w”rowadzenie kolorystyki za zgodą wJa`ciwego 
organu ochrony zabytków; 

4) obsJuga komunikacyjna - dostę” do drogi ”ublicznej - do terenu 18.KD-L - bez”o`rednio lub ”o`rednio 
poprzez dojazd albo dojazdy, o których mowa w pkt 2 lit. c; 

5) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 10.P,U: 

1) przeznaczenie - zabudowa przemysJowa lub usJugowa; 

2) zasady ”odziaJu geodezyjnego: 

a) na terenie okre`lono trzy dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 13,44 ha, 

b) dopuszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane, ”rzeznaczone wyJącznie na cele ”ozarolnicze 
przy zachowaniu: 

- minimalnej powierzchni - 0,5000 ha, 

- minimalnej szeroko`ci frontu - 40 m, 

c) nakaz wydzielenia dojazdu albo dojazdów o szeroko`ci minimalnej 10 m w ”rzy”adku ”odziaJu te-

renu na dziaJki budowlane bez bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ublicznej, 

d) do”uszcza się ”odziaJ terenu na ”otrzeby lokalizacji budynków infrastruktury technicznej, na zasa-

dach, o których mowa w § 6 pkt 3, 

e) do”uszcza się ”odziaJ terenu pod poszerzenie pasa drogowego drogi ekspresowej; 

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki przemysJowe lub usJugowe, do”uszcza się dodatkowo budynki gos”odarcze i garawowe, 
obiekty tymczasowe i budynki infrastruktury technicznej; do”uszcza się uwytkowanie rolnicze, w tym 

między innymi zabudowę zagrodową do czasu zabudowy zgodnie z przeznaczeniem, z zastrzeweniem litŁ b, 
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b) do”uszcza się lokalizację nowej zabudowy siedliskowej wyJącznie na dziaJce budowlanej nr 3 oraz 

rozbudowę lub ”rzebudowę takiej zabudowy na dziaJkach budowlanych nr: 1, 2, 

c) do”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci terenu wskazanej na rysunku zmiany planu pod poszerzenie 

pasa drogowego drogi ekspresowej, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 20 m, 

e) liczba kondygnacji - do czterech kondygnacji nadziemnych, 

f) geometria dachów - nie okre`la się, 

g) powierzchnia zabudowy - do 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

h) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

i) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

j) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację zabudowy ”rzy granicy dziaJki budow-

lanej, z wyJączeniem granic ”okrywających się z liniami rozgraniczającymi, 

k) do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z ujęć wJasnych, 

l) do”uszcza się od”rowadzenie `cieków sanitarnych do zbiorników bezod”Jywowych, do czasu reali-
zacji systemu kanalizacji sanitarnej, 

m) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych do gruntu: 

- w przypadku przeznaczenia terenu na cele rolnicze lub pod poszerzenie pasa drogowego drogi eks-

presowej, 

- w ”rzy”adku ”rzeznaczenia terenu na inne cele niw wymienione w lit. m tiret ”ierwsze, jednakwe do 
czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej, 

n) w ”rzy”adku lokalizacji budynków infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy, o któ-
rych mowa w § 20 pkt 3 lit. j, 

o) na obszarze okre`lonym na rysunku zmiany ”lanu, ”oJowonym w granicach strefy ograniczonej 

ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WIII obowiązuje: 

- ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z wJa-

`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków, 

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

na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków, 

”) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwiązanych z drogą eks”resową oraz reklam na czę`ci 
terenu zlokalizowanej ”rzed linią zabudowy, obejmującej między innymi czę`ć terenu ”od ”oszerzenie 
pasa drogowego drogi ekspresowej, o której mowa w pkt 3 lit. c; 

4) obsJuga komunikacyjna - dostę” do ulicy KoszaliLskiej (drogą ws”omagającą w pasie drogi ekspre-

sowej) - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez dojazd albo dojazdy, o których mowa w pkt 2 lit. c; 5) staw-

ka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%, z wyJączeniem czę`ci ”od ”oszerzenie 
”asa drogowego drogi eks”resowej, dla której ustala się stawkę w wysoko`ci 0% o ile zostanie przezna-

czona na ten cel. 

§ 22. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 11.ZP, 12.ZP, 13.ZP, 

14.ZP, 15.ZP, z uwzględnieniem ustaleL dla ”oszczególnych terenów: 

1) przeznaczenie - zieleL urządzona; 

2) zasady ”odziaJu geodezyjnego - do”uszcza się ”odziaJ terenów na ”otrzeby lokalizacji obiektów in-

frastruktury technicznej na zasadach, o których mowa w § 6 pkt 3; 

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zieleL, ciągi ”iesze i rowerowe, do”uszcza się lokalizację stanowisk ”ostojowych o powierzchni nie 

większej niw 10% ”owierzchni kawdego z terenów oraz lokalizację budynków infrastruktury technicznej, 
z zastrzeweniem § 7 pkt 2, 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 70%, 
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c) w ”rzy”adku lokalizacji budynków infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy, o któ-
rych mowa w § 20 pkt 3 lit. j; 

4) obsJuga komunikacyjna - dostę” do ”rzylegJych dróg ”ublicznych; 

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

§ 23. Śodatkowe ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 11.ZP, 

13.ZP z uwzględnieniem § 22 - zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - na rysunku 

zmiany planu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych objęte ochroną na mocy zmiany ”lanu - - bunkry - 

elementy umocnieL WaJu Pomorskiego, dla których w”rowadza się: 

1) nakaz zachowania formy zewnętrznej, 

2) mowliwo`ć uatrakcyjnienia obiektów w celach turystycznych ”o”rzez ich wJa`ciwą eks”ozycję, 
wy”osawenie otoczenia w obiekty maJej architektury oraz w”rowadzenie kolorystyki za zgodą wJa`ciwego 
organu ochrony zabytkówŁ 

§ 24. Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 14.ZP, z uwzględ-

nieniem § 22 - zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - na obszarze okre`lonym na ry-

sunku zmiany ”lanu, ”oJowonym w granicach strefy potencjalnie niekorzystnego oddziaJywania na”o-

wietrznej linii elektroenergetycznej obowiązują ustalenia, o których mowa w § 7 pkt 2. 

§ 25. Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 15.ZP, z uwzględ-

nieniem § 22 - zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) na obszarze okre`lonym na rysunku zmiany ”lanu, ”oJowonym w granicach strefy ograniczonej 

ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WIII obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z wJa-

`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

2) na obszarze okre`lonym na rysunku zmiany ”lanu, ”oJowonym w granicach strefy potencjalnie nie-

korzystnego oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej obowiązują ustalenia, o których mowa 

w § 7 pkt 2. 

§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 16.KD-Z: 

1) przeznaczenie - droga publiczna klasy zbiorczej; 

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) droga jednojezdniowa, do”uszcza się wydzielenie `ciewki rowerowej lub ciągu ”ieszo-rowerowego; 

b) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 5%, 

d) na obszarze okre`lonym na rysunku zmiany ”lanu, ”oJowonym w granicach strefy potencjalnie nie-

korzystnego oddziaJywania na”owietrznej linii elektroenergetycznej obowiązują ustalenia, o których mowa 

w § 7 pkt 2; 

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

§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 17.KD-Z: 

1) przeznaczenie - droga publiczna klasy zbiorczej; 

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) droga jednojezdniowa, do”uszcza się wydzielenie `ciewki rowerowej, 

b) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - nie mniejsza niw 20 m, zgodnie z rysunkiem zmia-

ny planu, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 5%; 

3) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 18.KD-L: 

1) przeznaczenie - droga publiczna klasy lokalnej; 

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) droga jednojezdniowa, do”uszcza się wydzielenie `ciewki rowerowej, 

b) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - nie mniejsza niw 15 m, zgodnie z rysunkiem zmia-

ny planu, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 5%; 

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

RozdziaJ IV 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 29. 1Ł Czę`ć obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 uzyskaJa zgody na zmianę ”rzeznaczenia na ce-

le nierolnicze i niele`ne decyzjami: 

1) Ministra Rolnictwa i Gos”odarki vywno`ciowej nr GZU 0601/33233/83 z dnia 29 czerwca 1983 r.; 

2) Śyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych nr 4410/90/83 z dnia 21 lipca 1983 r. 

2Ł Czę`ci obszaru nie objęte zgodami, o których mowa w ust. 1 ”rzeznacza się na cele nierolnicze 

i niele`ne, w tym: 

1) grunty orne RIIIb o powierzchni 2,33 ha; 

2) grunty orne RIVa o powierzchni 34,10 ha; 

3) grunty orne RIVb o powierzchni 7,81 ha; 

4) grunty orne RV o powierzchni 1,50 ha; 

5) Jąki IIV o powierzchni 0,34 ha; 

6) Jąki IV o powierzchni 0,97 ha; 

7) ”astwiska trwaJe PsIII o powierzchni 0,98 ha; 

8) ”astwiska trwaJe PsIV o powierzchni 0,24 ha; 

9) ”astwiska trwaJe PsV o powierzchni 0,36 ha; 

10) grunty rolne zabudowane B-PsIII o powierzchni 0,12 ha; 

11) grunty rolne zabudowane B-RIVa o powierzchni 1,14 ha; 

12) grunty rolne zabudowane B-RIVb o powierzchni 0,09 ha; 

13) rowy W-IIV o powierzchni 0,00 ha; 

14) nieuwytki N o powierzchni 0,82 ha. 

§ 30. W granicach zmiany planu traci moc uchwaJa Nr XLIII/410/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

4 ”audziernika 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 109, poz. 2116 z dnia 20 listopada 

2006 r.) zmieniona uchwaJą Nr XXII/222/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 3 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 73, poz. 1615 z dnia 25 sierpnia 2008 r.), s”rostowana uchwaJą Nr XXVI/289/08 

Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 3, poz. 122 

z dnia 22 stycznia 2009 r.). 

§ 31. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 32. 1. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta SzczecinekŁ 

2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta  
 

Jerzy Kania 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LIII/548/10 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 8 listopada 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LIII/548/10 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 8 listopada 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LIII/548/10 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 8 listopada 2010 r. 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LIII/548/10 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 8 listopada 2010 r. 
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