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9) prowadzi i d“kumentuje ”racę wych“wawcz“ - k“m”ensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeL 
i zadaL stymulujących r“zwój ”“szczególnych funkcji, d“st“s“wany d“ indywidualnych ”“trzeb dziecka 

oraz st“sując zasadę st“”ni“wania trudn“`ci, 
10) “rganizuje zebrania r“dziców w miarę ”“trzeb nie rzadziej niw 2 razy w roku, 

11) ”r“wadzi ｭkącikｬ dla r“dziców z aktualnymi informacjami o dziaJaln“`ci ”unktu ”rzedszk“lneg“, 
12) wybiera program nauczania wychowania ”rzedszk“lneg“ s”“`ród ”r“gramów d“”uszcz“nych d“ 

uwytku ”rzez ministra d“ s”raw wych“wania i “`wiaty, 
13) opracowuje i ”rzestrzega r“zkJadu zajęć wybranych z podstawy programowej wychowania przed-

szkolnego i wybranego programu, o którym m“wa w pkt 1, 

14) ”r“wadzi dziennik zajęć w którym “dn“t“wuje takwe: 
a) dane osobowe dzieci i r“dziców, ich adresy zamieszkania, 
b) “becn“`ci i nie“becn“`ci dzieci na zajęciach, 
c) kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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UCHWAIA NR XXXIII/221/2010 

 RADY GMINY KOZIELICE 

 z dnia 2ń ”audziernika 2Ńń0 r. 

w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, ”od nazwą Park PrzemysJowy źadeklino. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (ŚzŁ 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, Nr 177, poz. 1725; 

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; 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 22, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142 

i 146) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; z 2009 r. Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. 

Nr 24, poz. 124, Nr 74, poz. 474), Rada Gminy K“zielice uchwala, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVI/88/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania przestrzennego, po stwierdzeniu 

zg“dn“`ci z ustaleniami studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy 
K“zielice uchwal“neg“ uchwaJą Nr XXV/261/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2001 r., 

zmieni“neg“ uchwaJą Nr XV/125/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 wrze`nia 2004 rŁ, uchwaJą 
Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 rŁ, uchwaJą Nr IX/52/2007 Rady Gminy 

Kozielice z dnia 23 ”audziernika 2007 rŁ, uchwaJą Nr XXVIII/195/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 

marca 2010 rŁ “raz uchwaJą Nr XXVIII/196/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 marca 2010 r., uchwa-

la się miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ w “brębie ewidencyjnym Mieln“ Pyrzyckie, gmi-

na K“zielice, ”“d nazwą Park PrzemysJ“wy źadeklin“, zwany dalej planem. 

2Ł Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem “kre`la rysunek w skali 1: 1 000, zwany dalej rysunkiem planu. 

3. Obszar planu, o powierzchni 87 ha, “bejmuje teren dziaJek nr: 548ł1, 562ł1, 583ł2, 568, 569, 
570, 585, czŁ571ł4, 587ł1, 567ł2, 584ł2, ”“J“w“nych w “brębie ewidencyjnym Mieln“ PyrzyckieŁ 
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4Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1 000 [ark. nr 1, ark. nr 2, ark. nr 3]; 

zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzennego gmi-

ny Kozielice w skali 1: 20 000, dla “bszaru “bjęteg“ niniejszym ”lanem, `wiadczący “ zg“dn“`ci r“zwią-
zaL ”lanu ze Studium; 

zaJącznik nr 3 - r“zstrzygnięcie “ sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

zaJącznik nr 4 - r“zstrzygnięcie “ sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, nalewących d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasady ich finans“waniaŁ 

5Ł Przedmi“tem ”lanu jest ustalenie warunków zag“s”“dar“wania i ksztaJt“wania zabud“wy terenu 
Parku PrzemysJ“wego Zadeklino, przeznaczonego na cele produkcyjno-usJug“we wraz z t“warzyszącą 
infrastrukturą technicznąŁ 

RozdziaJ 2 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. 1Ł Obszar “bjęty ”lanem ”“dziel“ny z“staJ na tereny elementarne, dla których ustala się ”rze-

znaczenie i s”“s“by uwytk“wania terenuŁ 

2Ł Tereny elementarne “znacz“ne są niwej “”isanymi symb“lami: 

1) P - teren zabudowy produkcyjno-usJug“wej, 

2) IT - teren urządzeL infrastruktury technicznej, 

3) R - tereny u”raw ”“l“wych, Jąk i pastwisk, 

4) KD.L - teren drogi publicznej - klasy lokalnej, 

5) KD.D - teren drogi publicznej - klasy dojazdowej, 

6) KDW - teren dr“gi wewnętrznejŁ 

3Ł Ustalenia f“rmuJ“wane są na dwóch ”“zi“mach: “gólnym i szczegóJ“wym: 

1) ustalenia “gólne “b“wiązują na caJym “bszarze “bjętym ”lanem, 

2) ustalenia szczegóJ“we “b“wiązują na “bszarze terenu elementarneg“Ł 

4Ł PeJny tekst ustaleL dla “kre`l“neg“ “bszaru zawiera Jącznie ustalenia “gólne dla caJeg“ terenu “b-

jęteg“ ”lanem i ustalenia szczegóJ“we dla terenu elementarneg“, w którym znajduje się dany obszar. 

5Ł Kawdy teren elementarny “znacz“n“ na rysunku ”lanu “raz w tek`cie ”lanu identyfikat“rem cyfro-

wo - liter“wym; liczba “znacza k“lejny numer terenu, symb“l liter“wy “znacza funkcję terenuŁ 

§ 3. W “brębie terenu elementarneg“ wystę”“wać m“gą szczególne “graniczenia i wymogi z tytuJu 
“chr“ny dóbr kultury - “biektów chr“ni“nych; wynikające z teg“ tytuJu ryg“ry ustal“n“ w § 8 niniejszej 

uchwaJy; inf“rmacje “ ich wystę”“waniu zawart“ w ustaleniach szczegóJ“wych wJa`ciweg“ terenu ele-

mentarnego, a obszary, ”“dlegające “chr“nie, “znacz“n“ na rysunku ”lanuŁ 

§ 4. W granicach “bszaru “bjęteg“ ”lanem nie “kre`la się: granic i s”“s“bów zag“s”“dar“wania te-

renów górniczych “raz zagr“w“nych “suwaniem się mas ziemnych “raz terenów naraw“nych na niebez”ie-

czeLstw“ ”“w“dzi, ze względu na brak wystę”“wania takich terenówŁ 

§ 5. 1Ł Ustala się nastę”ujące definicje uwytych w ”lanie terminów: 

1) linia r“zgraniczająca - linia “ddzielająca ”“szczególne tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagospodarowania; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia “graniczająca “bszar, na którym d“”uszcza się wzn“szenie 
budynków “raz “kre`l“nych w ustaleniach ”lanu r“dzajów bud“wli naziemnych nie będących liniami ”rze-

syJ“wymi, sieciami uzbr“jenia terenu i urządzeniami infrastruktury technicznej; za wyjątkiem l“kalizacji 
`mietników, budynków ”“rtierni Ż“bsJugi i “chr“ny “biektów i terenu]. 
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3) ”rze”isy “drębne - aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a takwe ratyfik“wane 
um“wy międzynar“d“we, ”raw“dawstw“ “rganizacji “rganów międzynar“d“wych, których Rzecz”“s”“li-
ta P“lska jest czJ“nkiem “raz ”raw Unii śur“”ejskiej, “b“wiązujące w regulowanej dziedzinie przepisy od-

rębne - aktualne w m“mencie wyk“nywania niniejszej uchwaJy ”rze”isy ”rawne; 

4) reklama w“ln“ st“jąca - sam“dzielny “biekt ”rzeznacz“ny wyJącznie d“ eks”“zycji na”isów, zna-

ków graficznych i innych elementów dek“racyjnych “ charakterze informacyjnym lub marketingowym; 

5) teren elementarny - czę`ć “bszaru “bjęteg“ ”lanem wyznacz“na na rysunku ”lanu liniami rozgrani-

czającymi, “znacz“ny numerem i symbolem funkcji; 

6) urządzenia t“warzyszące “biekt“m bud“wlanym - urządzenia techniczne za”ewniające m“wliw“`ć 
uwytk“wania “biektu zg“dnie z jeg“ ”rzeznaczeniem, takie jak ”rzyJącza i urządzenia instalacyjne, ”rzejaz-

dy, “gr“dzenia, ”lace ”“st“j“we, `mietniki, ch“dniki, d“j`cia i dojazdy. 

7) “bsJuga inwynieryjna - nalewy ”rzez t“ r“zumieć zasady m“dernizacji, r“zbud“wy i budowy syste-

mów infrastruktury technicznejŁ 

2Ł Nie zdefini“wane ”“jęcia nalewy r“zumieć zg“dnie z prze”isami “drębnymiŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia ogólne 

§ 6. Ustalenia d“tyczące zasad zag“s”“dar“wania terenów ”rzemysJ“w“-usJug“wych: 

1) na terenach: 1P, 2 P, 3 P, 4 P, 5 P 6 P i 7 P ustala się realizację zabud“wy ”r“dukcyjn“-usJug“wej 
Żfunkcja terenu: ”rzemysJ“wa, produkcyjna, produkcyjno-usJug“wa, usJug“wa, bazy skJady i magazyny]; 

2) d“”uszcza się realizację samej funkcji usJug“wej bez funkcji ”r“dukcyjnej i odwrotnie; 

3) na terenach “kre`l“nych w ust. 1 ustala się równiew m“wliw“`ć realizacji: 

a) zabudowy administracyjno-socjalnej, 

b) zakJad“wych l“kali mieszkalnych, nie ”rzekraczających jednak 5% ”“wierzchni zabud“wy terenu 
lub wydziel“nej dziaJki, 

c) ”arkingów, miejsc ”rzeJadunku “raz d“jazdów d“ ”“szczególnych dziaJek, 

d) d“jazdów d“ ”“szczególnych dziaJek, które ”“wstaną w wyniku ”“dziaJów istniejących dziaJek, 

e) “biektów maJej architektury, 

f) infrastruktury technicznej niezbędnej dla ”r“wadz“nej dziaJaln“`ci, 

g) stacji baz“wej telef“nii k“mórk“wej, 

h) n“`ników reklam“wych “ wielk“`ci d“ 9 m2 i wys“k“`ci 9,0 m. 

4) ustala się zakaz realizacji reklam w“ln“st“jących w “dlegJ“`ci mniejszej niw 40,00 m “d zewnętrz-
nej krawędzi jezdni dr“gi kraj“wej S-3, ”rzylegającej d“ “bszaru “”rac“wania; 

5) d“”uszcza się: 

a) sytu“wanie “biektów bud“wlanych bez”“`redni“ ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki bud“wlanej ”“d 
warunkiem s”eJnienia wymagaL “kre`l“nych w ”rze”isach szczególnych w zakresie bez”ieczeLstwa ”“wa-

rowego; 

b) l“kalizację jedn“k“ndygnacyjnych, w“ln“ st“jących “biektów Ż”“rtierni] “ wys“k“`ci zabud“wy d“ 

5,5 m ”“za “bszarem wyznacz“nym nie”rzekraczalną linią zabud“wy; 

c) wysunięcia ”“za nie”rzekraczalną i “b“wiązującą linię zabud“wy: 

- na wys“k“`ci ”“wywej ”arteru dla: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balk“nów - do 

1,20 m, innych elementów ”r“gramu architektonicznego - do 0,5 m, 

- na wys“k“`ci ”arteru dla: sch“dów zewnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek d“`wietlają-
cych ”iwnice “raz elementów ws”artych na sJu”ach - do 1,0 m; 
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§ 7. Ustalenia d“tyczące zasad “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“ “raz wynikających 
z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych - l“kalizacja reklam w“ln“ st“jących w pasie drogowym 

warunkuje się nie ”“w“d“waniem “graniczeL w ”r“wadzeniu sieci inwynieryjnych ani utrudnieL w ruchu 

drogowym. 

§ 8. W zakresie ochr“ny `r“d“wiska ustala się: 

1) realizacja inwestycji m“gących znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“, winna s”eJniać wym“gi 
w tym zakresie zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 

2) k“nieczne ”r“wadzenie systematyczneg“ m“nit“ringu inwestycji, zaliczanych d“ ”rzedsięwzięć 
m“gących znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“, i jej otoczenia, w tym staJeg“ m“nit“ringu szczeln“`ci 
urządzeL techn“l“gicznych “raz jak“`ci skJadu wód ”“dziemnych i ”“wierzchni“wych, ”rze”Jywających 
w ”“bliwu “bszaru “bjęteg“ ”lanem; 

3) wykluczenie m“wliw“`ci zanieczyszczenia ”“dJ“wa grunt“weg“ w trakcie realizacji inwestycji; 

4) k“nieczne, st“s“wne d“ aktualnych m“wliw“`ci techn“l“gicznych, zabez”ieczenia instalacji i zbior-

ników ”rzed ”rzed“staniem się d“ gruntu substancji szk“dliwych; 

5) projektowane nawierzchnie utwardz“ne ”“winny być tak uszczelni“ne, aby uniem“wliwić bez”o-

`redni“ ”rzenikanie zanieczyszczeL d“ gruntu i wy”“saw“ne w wewnętrzny system kanalizacyjny; 

6) zachowanie w maksymalnym st“”niu istniejącej zieleni “raz w”r“wadzenie zieleni wys“kiej i niskiej 

wzdJuw ciągów k“munikacyjnych; 

7) d“”uszcza się m“wliw“`ć wycinki jedynie niezbędnych drzew k“lidujących z projektowanym zago-

s”“dar“waniem ”rzy jedn“czesnym uzu”eJnieniu n“wymi nasadzeniami z gatunków r“dzimych, 

8) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w s”“sób nie naruszający systemów k“rzeni“wych 
drzew; 

9) s”“sób zag“s”“dar“wania terenu nie m“we zmieniać kierunków “d”Jywu wód grunt“wych i po-

wierzchni“wych na terenach sąsiednich; 

10) zach“wanie istniejących na “bszarze ”lanu r“wów melioracyjnych; w przypadku kolizji z projek-

t“waną zabud“wą lub infrastrukturą - m“wliwa ”rzebud“wa zg“dnie z “b“wiązującymi w tym zakresie 

”rze”isami “raz n“rmami branw“wymi; 

11) na eta”ie ”r“jektu bud“wlaneg“ d“”uszcza się “”rac“wanie ”r“jektu zag“s”“dar“wania terenu 

z m“wliw“`cią eta”“wania inwestycji; 

12) ”rzy realizacji ustaleL ”lanu nalewy ”rzestrzegać nastę”ujących zasad: 

a) ”rzewidzieć zdjęcie ”róchniczej warstwy ziemi chr“niąc ją ”rzed degradacją i niszczeniem - 

w trakcie realizacji inwestycji glebę i humus nalewy gr“madzić w pryzmach, a ”“ jej zak“Lczeniu wyk“rzy-

stać ”rzy zag“s”“dar“waniu terenów ziel“nych lub na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej innych gruntów 
w gminie; 

b) za”“biegać r“zmywaniu i rozwiewaniu gruntu w granicach obszaru planu oraz zasypywaniu grun-

tów ”rzylegJych, ustalić s”“s“by zach“wania istniejących wart“`ci rzeuby terenu, st“s“wnie d“ ”“trzeb 
przyrodniczych, gospodarczych i krajobrazowych, 

c) “kre`lić s”“s“by ”rzeciwdziaJania er“zji w“dnej i wietrznej podczas prowadzenia prac budowlanych 

“raz ”“ ich zak“LczeniuŁ 

13) ustala się zakaz l“kalizacji “biektów ”“w“dujących ”rzekr“czenie standardów jak“`ci `r“d“wiska, 
“kre`l“nych ”rze”isami “drębnymi, ”“za terenem d“ któreg“ inwest“r ”“siada tytuJ ”rawny; 

14) masy ziemne, ”“wstaJe ”“dczas ”rac bud“wlanych, w ”ierwszej k“lejn“`ci zag“s”“dar“wać w miej-

scu realizacji inwestycji, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru zgodnie z (”rze”isami “drębnymi); 

§ 9. Ustalenia d“tyczące zasad “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) W “brębie “bszaru “bjęteg“ niniejszym ”lanem wystę”ują stan“wiska arche“l“giczne “bjęte “chr“ną 
k“nserwat“rskąŁ 
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2) Ustala się strefę WII czę`ci“wej “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“l“gicznych, d“”uszcza-

jącej inwest“wanie ”“d “kre`l“nymi warunkami: 

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

z wJa`ciwym “rganem d“ s”raw “chr“ny zabytków, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych w granicach strefy, wy”rzedzających r“z-

”“częcie ”rac ziemnych związanych z realizacją inwestycji, na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczegól-

nymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 

3) Ustala się strefy WIII “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“rskiej tych stan“wisk arche“l“gicznych, po-

legającej na ”r“wadzeniu interwencyjnych badaL arche“l“gicznych w przypadku podejmowania prac 

ziemnych w “brębie których “b“wiązuje: 

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

przez odpowiedni organ ds. ochr“ny zabytków, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi d“tŁ “chr“ny zabytkówŁ 

4) Kto w trakcie ”r“wadzenia r“bót bud“wlanych lub ziemnych, “dkryJ ”rzedmi“t, c“ d“ któreg“ ist-

nieje ”rzy”uszczenie, iw jest “n zabytkiem, nalewy ”“stę”“wać zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi d“tyczą-
cymi “chr“ny zabytków: 

a) wstrzymać wszelkie r“b“ty m“gące uszk“dzić lub zniszczyć “dkryty ”rzedmi“t, 

b) zabez”ieczyć, ”rzy uwyciu d“stę”nych `r“dków, ten ”rzedmi“t i miejsce jego odkrycia, 

c) niezwJ“cznie zawiad“mić “ tym wJa`ciweg“ k“nserwat“ra zabytków, a je`li nie jest t“ m“wliwe, WójtaŁ 

§ 10. Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów i wydzielania n“wych dziaJek gruntu wynikających z potrzeb 

istniejąceg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“; 

2) kąt ”“J“wenia granic n“w“ wydzielanych dziaJek w st“sunku d“ ”asa dr“g“weg“ ”rzylegJeg“ d“ 
fr“ntu dziaJki - 900, z d“”uszczeniem “dstę”stwa “ +10/-10 st“”ni “d ustal“neg“ kąta nachylenia; 

3) ”rzebieg linii dla celów “”rac“waL ge“dezyjnych “kre`la się ”“”rzez “dczyt graficzny “si linii 
z rysunku planu; 

4) d“”uszcza się: 

a) wydzielenie d“jazdów d“ dziaJek bud“wlanych w ramach terenu elementarnego, 

b) korekty granic ustalonych i ”r“”“n“wanych dziaJek bud“wlanych nie”“krywających się z liniami 

r“zgraniczającymi, mające na celu ”“”rawę ich funkcj“n“wania (d“stę” k“munikacyjny, ”“”rawa ksztaJtu 
dziaJki, za”ewnienie wJa`ciwych warunków usytu“wania budynków)Ł 

5) ustalone w kartach terenów minimalne wielk“`ci wydzielanych dziaJek “raz minimalne szer“k“`ci 
ich fr“ntów nie d“tyczą: 

a) ”“dziaJów niezbędnych dla realizacji i eks”l“atacji urządzeL infrastruktury technicznej, gdy ko-

nieczn“`ć ich wyk“nania wynika z rzeczywistego zapotrzebowania, 

b) wydziel“nych dziaJek, stan“wiących wewnętrzne d“jazdy d“ ”“szczególnych dziaJek bud“wlanych, 

c) dziaJek wydziel“nych w celu ”rzyJączenia d“ nieruch“m“`ci sąsiedniejŁ 

§ 11. Ustalenia d“tyczące s”“s“bów i terminów tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzenia 
i uwytk“wania terenu: 

1) ustala się zakaz l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania 
tymczasowego, 

2) d“ czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, ustala się m“wliw“`ć uwytk“wania terenów w sp“sób 
dotychczasowy. 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 117 ｦ 15496 ｦ Poz. 2157 

 

§ 12. Ustalenia d“tyczące zasad m“dernizacji, r“zbud“wy i bud“wy systemów k“munikacji: 

1) “bsJugę k“munikacyjną “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się z istniejących i ”r“jekt“wanych dróg 
”ublicznych ”“wiązanych z ukJadem sieci dróg w gminie i w regionie. 

2) ”“wiązania ukJadu k“munikacyjneg“ “bszaru “bjęteg“ ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewnią: 
dr“ga w“jewódzka nr 122 relacji Krajnik Dolny - Pyrzyce “raz istniejące i projektowane drogi dojazdowe 

i wewnętrzneŁ 

3) na terenach komunikacji dr“g“wej ustala się m“wliw“`ć l“kaliz“wania: 

a) ”rzyulicznych ”asów ”“st“j“wych i zat“k ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, 

b) `ciewek r“wer“wych, 

c) zieleni przyulicznej i izolacyjnej, 

d) urządzeL “rganizacji ruchu; 

e) elementów wy”“sawenia ulic i urządzeL ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

4) lokalizacja wymienionych w pkt 3 “biektów i urządzeL jest d“”uszczalna ”“d warunkiem nie”“wo-

d“wania “graniczenia lub zagr“weL dla ruchu dr“g“weg“Ł 

5) ”rzy ”rzej`ciach dla ”ieszych i ”rzejazdach r“wer“wych ustala się wymóg wyk“nania “bniwenia 
krawęwników jezdniŁ 

6) w liniach r“zgraniczających ulic ustala się zach“wanie rezerw terenu dla ”“trzeb sieci uzbr“jenia 
”“dziemneg“ Żsieć w“d“ciąg“wa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszcz“wa, sieć gaz“wa, linie elek-

troenergetyczne, linie telek“munikacyjne “raz inne sieci; niezbędne d“ funkcj“n“wania ｭterenów zurbani-

z“wanychｬ]Ł 

7) ustala się zakaz “bsJugi k“munikacyjnej bez”“`redni“ z drogi krajowej S-3; 

8) realizacja kawdeg“ n“weg“ “biektu, r“zbud“wa bądu zmiana s”“s“bu uwytk“wania obiektu uwa-

runk“wana jest umieszczeniem na terenie inwestycji “d”“wiedniej il“`ci miejsc ”“st“j“wychŁ 

9) ustala się minimalne wskauniki d“ “bliczenia za”“trzeb“wania na miejsca ”“st“j“we: 

a) dla “biektów ”r“dukcyjnych “raz ”r“dukcyjn“-usJug“wych: 1 miejsce parkingowe na 4 osoby za-

trudni“ne, jednak nie mniej niw 10 miejsc ”arking“wych na terenie kawdej dziaJki; 

b) dla “biektów usJug“wych: 1 miejsce ”arking“we na 50 m2 ”“wierzchni uwytk“wej, jednak nie 
mniej niw 4 miejsca ”arking“wych na terenie kawdej dziaJki; 

c) l“kalizacja stan“wisk ”“st“j“wych “raz miejsc ”rzeJadunku i ”“st“ju ”“jazdów cięwar“wych wy-

Jącznie na dziaJce inwest“raŁ 

§ 13. Ustalenia d“tyczące zasad m“dernizacji, r“zbud“wy i bud“wy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 

1. Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “bsJugę telek“munikacyjną, “d”r“wadzanie 
`cieków i wód “”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu, 

”rzebiegające w istniejących i projektowanych drogach oraz poza granicami opracowania. 

2. W zakresie zaopatrzenia w w“dę: 

1) ustala się z ”r“jekt“wanej sieci w“d“ciąg“wej bazującej na ujęciu w Siemczynie; 

2) parametry projektowanej sieci - Ø 80 mm ÷ 150 mm, 

3) d“”uszcza się równiew za“”atrzenie w w“dę z ”r“jekt“wanej sieci w“d“ciąg“wej, bazującej na 
k“munalnym ujęciu w Siemczynie lub na bazie wJasneg“ ujęcia Ż”“ wcze`niejszym d“k“naniu badaL hy-

drogeologicznych w zakresie m“wliw“`ci realizacji takieg“ ujęcia]; 

4) niezalewnie “d za“”atrzenia w w“dę z sieci, nalewy ”rzewidzieć za“”atrzenie z awaryjnych studni 

publicznych - budowa studni publicznych zgodnie z “b“wiązującymi ”rze”isami “br“ny cywilnej; 

5) zaopatrzenie w w“dę na cele ”rzeciw”“war“we - z podziemnych z hydrantów ulicznych zam“nto-

wanych na sieci w“d“ciąg“wej bądu ze zbi“rników ””“wŁ, retencyjnych zrealiz“wanych na terenie wJasnej 
dziaJkiŁ 
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3. W zakresie “d”r“wadzenia `cieków: 

1) “d”r“wadzenie `cieków ustala się ”“”rzez ”r“jekt“waną kanalizację sanitarną grawitacyjn“ - tJ“czną 
”“”rzez ”r“jekt“waną ”rze”“m”“wnie `cieków d“ k“munalnej “czyszczalni `cieków w Kozielicach; 

2) parametry projektowanej sieci - Ø 90 mm ÷ 400 mm; 

3) sieć kanalizacyjną ”r“wadzić w liniach r“zgraniczenia dróg; 

4) “b“wiązek ”rzyJączania terenów i budynków d“ sieci kanalizacyjnej - do czasu realizacji kanalizacji 

sanitarnej d“”uszcza się l“kalizację szczelnych bez“d”Jyw“wych zbi“rników na `cieki bądu wJasnych Żza-

kJad“wych] “czyszczalni `ciekówŁ 

4. W zakresie “d”r“wadzenia wód “”ad“wych: 

1) “d”r“wadzenie wód “”ad“wych ”“”rzez ”r“jekt“waną kanalizację deszcz“wą d“ ”r“jektowanych 

“twartych kanaJów meli“racyjnych, ”“ ”“dczyszczeniu ”rzez se”arat“ry i piaskowniki, z odprowadzeniem 

d“ KanaJu ŚJugieg“ (”“za “bszarem “”rac“wania); 

2) parametry projektowanej sieci - Ø 150 mm ÷ 400 mmŁ 

3) zakaz odprowadzania nieopodczyszczonych wód deszcz“wych d“ KanaJu ŚJugieg“; 

4) d“”uszcza się realizację szczelnych bez“d”Jyw“wych zbi“rników na deszczówkę, zbi“rników ””“wŁ 
bądu zbi“rników retencyjnychŁ 

5. W zakresie elektr“energetyki ustala się: 

1) zasilanie obszaru opracowania z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV; 

2) d“”uszcza się realizację stacji transf“rmat“r“wych w budowane w “biekty ”r“dukcyjne, usJug“we; 

3) stacje ”r“jekt“wane zasilić liniami kabl“wymi lub linią na”“wietrzną `rednieg“ na”ięcia z sieci ist-

niejącej ”“za “bszarem planu; 

4) dla linii na”“wietrznych ”rzywidzieć ”asy “chr“nne zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 

5) “biekty ”r“jekt“wane zasilić r“zdzielczą siecią kabl“wą niskieg“ na”ięcia (0,4 kV); 

6) w ”rzy”adku znacznej m“cy ”rzyJączeni“wej ustala się m“wliw“`ć l“kalizacji GPZ-U na terenach 

”rzemysJ“w“-usJug“wych wraz z zasilającą linią elektr“energetyczną 110 kV - uciąwliw“`ć urządzeL elek-

tr“energetycznym zawiera się w granicach wJasnej dziaJki; teren ”rzeznacz“ny ”“d GPź t“ “bszar 
o powierzchni w granicach 0,5 - 1,0 ha; 

7) realizacja zabudowy w ”“bliwu linii wys“kieg“ na”ięcia winna być realiz“wana zg“dnie z przepisa-

mi “drębnymi w tym zakresie; 

8) bud“wę “`wietlenia uliczneg“ we wszystkich ”ublicznych ciągach k“munikacyjnychŁ 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) d“cel“w“ zasilanie “biektów na “bszarze “”rac“wania gazem ”rzew“d“wym `rednieg“ ci`nienia 
z projektowanej sieci poza obszarem planu; 

2) sieć r“zdzielcza `rednieg“ ci`nienia (Ø 25÷225 mm) z zast“s“waniem węzJów redukcyjnych na 
”“szczególnych “biektach; 

3) realiz“wane sieci gaz“we ”“siadają strefy k“ntr“l“wane “ szer“k“`ciach “kre`l“nych w przepisach 

“drębnych - w “bszarach tych stref istnieje “graniczenie ”raw wJasn“`ci wJa`cicieli gruntów, związane 
z eks”l“atacją tej sieci; 

4) do czasu realizacji sieci gaz“wej na terenie gminy K“zielice, d“”uszcza się st“s“wanie gazu bez-

przewodowego. 

7. W zakresie zaopatrzenia w cie”J“ w indywidualnym systemie ogrzewania, z zastosowaniem alter-

natywnych uródeJ cie”Ja, zasilanych ek“l“gicznymi n“`nikami energii - paliwa ciekJe, gaz ”Jynny, energia 
elektryczna, inne. 

8. W zakresie telek“munikacji ustala się: 

1) “bsJugę telek“munikacyjną “bszaru “”rac“wania ”rzez centralę telef“niczną ”“J“w“ną ”“za “bsza-

rem opracowania; 
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2) sieć ab“nencką wyk“nać jak“ sieć kabl“wą w kanalizacji teletechnicznej; 

3) d“”uszcza się l“kalizację stacji baz“wych telef“nii k“mórk“wej na terenach ”r“dukcyjn“-usJug“wych, 
o wys“k“`ci masztu d“ 60 m. 

9. W zakresie usuwania i unieszk“dliwiania “d”adów - “d”ady winny być wstę”nie segreg“wane i gro-

madzone w pojemnikach o wielk“`ci “d”“wiedniej d“ r“dzaju zast“s“wania “raz wyw“w“ne s”ecjalistycz-

nym trans”“rtem na istniejące wysy”isk“ k“munalne, ”“J“w“ne ”“za “bszarem “”rac“waniaŁ 

10. W zakresie prowadzenia i uwytk“wania ciągów infrastruktury: 

1) nowe sieci inwynieryjne nalewy ”r“wadzić jak“ ”“dziemne; 

2) d“ urządzeL i sieci infrastruktury technicznej uwytk“wnik jest z“b“wiązany za”ewnić d“stę” lub 
”rzebud“wać k“lizyjne “dcinki; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę i r“zbud“wę ”“dziemnych istniejących i projektowanych sieci infra-

struktury technicznej ”“”rzez zmianę ”arametrów, ”rzekr“jów i ”rzebiegów; 

4) d“”uszcza się realizację innych niw wymieni“ne w ustaleniach ”lanu elementów i urządzeL infra-

struktury technicznej, których k“nieczn“`ć realizacji uzasadniają względy techniczne i ekonomiczne, 

z d“”uszczeniem k“niecznych d“ ich funkcj“n“wania ”“dziaJówŁ 

§ 14. Ustalenia d“tyczące szczególnych warunków zag“s”“dar“wania terenów wynikające z przepi-

sów “drębnych “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu: 

1) przy projektowaniu “biektów bud“wlanych nalewy za”ewniać “chr“nę ludn“`ci zg“dnie z wymaga-

niami “br“ny cywilnej “kre`l“nymi ”rze”isami “drębnymi; 

2) ”rzy ”r“jekt“waniu “biektów bud“wlanych, zwJaszcza ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi nalewy 
”rzestrzegać ”rze”isów d“tyczących d“”uszczalnych ”“zi“mów haJasu w `r“d“wisku i ”rze”isów ””“wŁ; 

3) w rejonie drogi S3 - w zachodniej granicy rysunku nr 1 wszelkie “biekty bud“wlane ”“winny być 
usytuowane w “dlegJ“`ci c“ najmniej 40 m “d zewnętrznej krawędzi jezdni dr“gi S3; 

4) wszelkie obiekty o wys“k“`ci 50 m n.p.t. i większej, nalewy zgJaszać d“ Ś“wództwa SiJ P“wietrz-
nych ”rzed wydaniem ”“zw“lenia na bud“wę; 

5) wszelkie obiekty o wys“k“`ci 100 m n.p.t. i większej, ”“dlegają uzg“dnieniu z Prezesem Lotnic-

twa Cywilnego. 

§ 15. Ustalenia d“tyczące stawek ”r“cent“wych sJuwących naliczeniu “”Jaty ”lanistycznej - wyso-

k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruch“m“`ci, której wart“`ć wzr“sJa 
w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na: 

1) 0% wzrostu wart“`ci nieruch“m“`ci dla terenów będących wJasn“`cią Gminy K“zielice, 

2) 30% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci dla ”“z“staJych terenówŁ 

RozdziaJ 4 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 16. 1Ł Wyznacza się teren zabud“wy ”r“dukcyjn“-usJug“wej wraz z urządzeniami t“warzyszącymi 
obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 P o powierzchni 20,72 ha; 

2Ł Ustalenia d“tyczące ”arametrów i wskauników ksztaJt“wania n“wej zabud“wy: 

1) maksymalna wys“k“`ć: 

a) zabudowy - 12,0 m, 

b) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 60,0 m; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - w “dlegJ“`ci: 

a) 40,0 m od granicy z dziaJką dr“g“wą dr“gi kraj“wej S-3, 

b) 15,0 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 01 KŚŁL “raz “d ”óJn“cnej granicy terenu elementarnego. 
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3) geometria dachu - dowolna, 

4) wskaunik ”“wierzchni: 

a) zabudowy - maxŁ 60% ”“wierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki, 

b) biologicznie czynnej - minŁ 15% ”“wierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki; 

3Ł Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) teren 1 P wymaga wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające - stanowi 

czę`ć dziaJki nr 548/1; 

2) d“”uszcza się ”“dziaJ terenu ”rzy uwzględnieniu: 

a) minimalnej ”“wierzchni dziaJki - 1,5 ha, 

b) minimalnej szer“k“`ci fr“ntu dziaJki - 80 m, 

4Ł Ustalenia d“tyczące “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego: 

1) “chr“na `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ zg“dnie z § 8, 

2) dla terenu “bjęteg“ strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

obowiązuje s”eJnienie wym“gu § 9 pkt 3 niniejszej uchwaJyŁ 

5. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w w“dę, “d”r“wadzenia `cie-

ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, za“”atrzenia w gaz, cie”J“ i “bsJugę 
telek“munikacyjną “raz usuwania i unieszk“dliwiania “d”adów “b“wiązują ustalenia zawarte w § 13 - 

poprzez projektowane sieci w ”rzylegających d“ włw terenów dr“gachŁ 

6. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się “bsJugę k“munikacyjną terenu ”“”rzez dr“gę l“kalną, “znacz“ną na rysunku ”lanu sym-

b“lem 01 KŚŁL “raz ”“”rzez wewnętrzne dr“gi zakJad“we; 

2) w granicach kawdej dziaJki bud“wlanej “b“wiązek za”ewnienia “d”“wiedniej d“ funkcji terenu, ilo-

`ci miejsc ”“st“j“wych, zg“dnie z § 12 ust. 9. 

§ 17. 1. Wyznacza się teren zabud“wy ”r“dukcyjn“-usJug“wej wraz z urządzeniami t“warzyszącymi 
obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 P o powierzchni 18,30 ha. 

2Ł Ustalenia d“tyczące ”arametrów i wskauników ksztaJt“wania n“wej zabud“wy: 

1) maksymalna wys“k“`ć: 

a) zabudowy - 15,0 m, 

b) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 60,0 m; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - w “dlegJ“`ci 15,0 m od linii rozgrani-

czających ”rzylegających dróg, “znacz“nych na rysunku planu symbolami: 01 KD.L, 02 KD.D, 04 KD.D; 

3) geometria dachu - dowolna,; 

4) wskaunik ”“wierzchni: 

a) zabudowy - maxŁ 50% ”“wierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki, 

b) biologicznie czynnej - minŁ 15% ”“wierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki; 

3. Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) teren 2 P stan“wi czę`ć dziaJki nr 583/2 i wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez 

linie r“zgraniczające; 

2) d“”uszcza się ”“dziaJ terenu ”rzy uwzględnieniu: 

a) minimalnej ”“wierzchni dziaJki - 1,2 ha, 

b) minimalnej szer“k“`ci fr“ntu dziaJki - 80 m. 

4Ł Ustalenia d“tyczące “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego: 

1) “chr“na `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ zg“dnie z § 8, 
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2) dla terenu “bjęteg“ strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

“b“wiązuje s”eJnienie wym“gu § 9 pkt 3 niniejszej uchwaJyŁ 

5. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w w“dę, “d”r“wadzenia `cie-

ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, za“patrzenia w gaz, cie”J“ i “bsJugę 
telek“munikacyjną “raz usuwania i unieszk“dliwiania “d”adów “b“wiązują ustalenia zawarte w § 13 - 

poprzez projektowane sieci w ”rzylegających d“ włw terenów dr“gachŁ 

6. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się “bsJugę k“munikacyjną terenu ”“”rzez ”rzylegające dr“gi, “znacz“ne na rysunku ”lanu 
symb“lem 01 KŚŁL, 02 KŚŁŚ, 04 KŚŁŚ “raz ”“”rzez wewnętrzne dr“gi zakJad“we; 

2) w granicach kawdej dziaJki bud“wlanej “b“wiązek za”ewnienia “d”“wiedniej d“ funkcji terenu, ilo-

`ci miejsc postojowych, zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 18. 1Ł Wyznacza się teren zabud“wy ”r“dukcyjn“-usJug“wej wraz z urządzeniami t“warzyszącymi 
obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 3 P o powierzchni 3,58 ha; 

2Ł Na terenie 3 P wyznacza się wydzielenie wewnętrzne będące ”asem infrastruktury technicznej 
“znacz“ne symb“lem IT, stan“wiące czę`ć dziaJki nr 571ł4, który ”rzy braku realizacji infrastruktury 
technicznej wyk“rzystane m“we być jak“ ”as zieleni iz“lacyjnejŁ 

3Ł Ustalenia d“tyczące ”arametrów i wskauników ksztaJt“wania n“wej zabud“wy: 

1) maksymalna wys“k“`ć: 

a) zabudowy - 12,0 m, 

b) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 25,0 m; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - w “dlegJ“`ci: 

a) 10,0 m od pasa zieleni izolacyjnej, oznaczonego na rysunki planu w formie graficznej, 

b) 15,0 m “d linii r“zgraniczających dróg, “znacz“nych symb“lami 02 KŚŁŚ i 04 KD.D. 

3) geometria dachu - dowolna, 

4) wskaunik ”“wierzchni: 

a) zabudowy - max. 50% powierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki, 

b) biologicznie czynnej - minŁ 15% ”“wierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki; 

4Ł Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) teren 3 P wymaga wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające - stanowi 

czę`ć dziaJki nr 585 i 571/4; 

2) d“”uszcza się ”“dziaJ terenu ”rzy uwzględnieniu: 

a) minimalnej ”“wierzchni dziaJki - 1,0 ha, 

b) minimalnej szer“k“`ci fr“ntu dziaJki - 70 m, 

5Ł Ustalenia d“tyczące “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - zgodnie z § 8. 

6. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w w“dę, “d”r“wadzenia `cie-

ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, za“”atrzenia w gaz, cie”J“ i “bsJugę 
telek“munikacyjną “raz usuwania i unieszk“dliwiania “d”adów “b“wiązują ustalenia zawarte w § 13 - 

poprzez projektowane sieci w ”rzylegających d“ włw terenów dr“gachŁ 

7. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się “bsJugę k“munikacyjną terenu ”“”rzez ”rzylegające dr“gi, “znacz“ne na rysunku ”lanu 
symbolem 02 KD.D i 04 KD.D; 

2) w granicach kawdej dziaJki bud“wlanej “b“wiązek za”ewnienia “d”“wiedniej d“ funkcji terenu, ilo-

`ci miejsc ”“st“j“wych, zg“dnie z § 12 ust. 9. 
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§ 19. 1Ł Wyznacza się teren zabud“wy ”r“dukcyjn“-usJug“wej wraz z urządzeniami t“warzyszącymi 
obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 4 P o powierzchni 1,46 ha; 

2Ł Ustalenia d“tyczące ”arametrów i wskauników ksztaJt“wania n“wej zabud“wy: 

1) maksymalna wys“k“`ć: 

a) zabudowy - 12,0 m, 

b) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 25,0 m; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - w “dlegJ“`ci 15,0 m od linii rozgrani-

czających dróg, “znacz“nych symb“lami 02 KŚŁŚ i 03 KŚŁŚ “raz “d linii r“zgraniczającej teren “znacz“ny 
na rysunku planu symbolem 11 R, 

3) geometria dachu - dowolna, 

4) wskaunik ”“wierzchni: 

a) zabudowy - maxŁ 50% ”“wierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki, 

b) biologicznie czynnej - minŁ 25% ”“wierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki; 

3Ł Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) teren 4 P stan“wi czę`ć dziaJek nr: 587ł1, 584ł2 i 571/4 - wymaga wydzielenia w granicach wy-

znacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, 

2) po wydzieleniu - zakaz wtórneg“ ”“dziaJuŁ 

4Ł Ustalenia d“tyczące “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - zgodnie z § 8. 

5. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w w“dę, “d”r“wadzenia `cie-

ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, za“”atrzenia w gaz, cie”J“ i “bsJugę 
telek“munikacyjną “raz usuwania i unieszk“dliwiania “d”adów “b“wiązują ustalenia zawarte w § 13 - 

poprzez projektowane sieci w ”rzylegających d“ włw terenów dr“gachŁ 

6. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się “bsJugę k“munikacyjną terenu ”“”rzez ”rzylegające dr“gi, “znacz“ne na rysunku ”lanu 
symbolem 02 KD.D oraz 03 KD.D; 

2) “b“wiązek za”ewnienia “d”“wiedniej d“ funkcji terenu, il“`ci miejsc ”“st“j“wych, zg“dnie z § 12 

ust. 9. 

§ 20. 1Ł Wyznacza się teren zabud“wy ”r“dukcyjn“-usJug“wej wraz z urządzeniami t“warzyszącymi 
obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 5 P o pow. 6,12 ha; 

2Ł Ustalenia d“tyczące ”arametrów i wskauników ksztaJt“wania n“wej zabud“wy: 

1) maksymalna wys“k“`ć: 

c) zabudowy - 12,0 m, 

d) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 60,0 m; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - w “dlegJ“`ci 15,0 m od linii rozgrani-

czających dróg, “znacz“nych symb“lami 02 KŚŁŚ i 03 KŚŁŚ “raz “d dr“gi na dziaJce nr 566ł2, ”“J“w“nej 
poza granicami niniejszego planu. 

3) geometria dachu - dowolna, 

4) wskaunik ”“wierzchni: 

a) zabudowy - maxŁ 50% ”“wierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki, 

b) biologicznie czynnej - minŁ 20% ”“wierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki; 

3Ł Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) teren 5 P wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie r“zgraniczające - stanowi 

czę`ć dziaJki nr 584/2; 
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2) d“”uszcza się ”“dziaJ terenu ”rzy uwzględnieniu: 

a) minimalnej ”“wierzchni dziaJki - 1,2 ha, 

b) minimalnej szer“k“`ci fr“ntu dziaJki - 90 m, 

4Ł Ustalenia d“tyczące “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - zgodnie z § 8. 

5. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w w“dę, “d”r“wadzenia `cie-

ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, za“”atrzenia w gaz, cie”J“ i “bsJugę 
telek“munikacyjną “raz usuwania i unieszk“dliwiania “d”adów “b“wiązują ustalenia zawarte w § 13 - 

poprzez projektowane sieci w ”rzylegających d“ włw terenów dr“gachŁ 

6. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się “bsJugę k“munikacyjną terenu ”“”rzez ”rzylegające dr“gi, “znacz“ne na rysunku planu 

symbolem 02 KD.D i 03 KŚŁŚ “raz ”“”rzez dr“gę na dziaJce nr 566ł2, ”rzylegającą d“ terenu 5 P, ale 
”“J“w“ną ”“za granicami niniejszeg“ ”lanu; 

2) w granicach kawdej dziaJki bud“wlanej “b“wiązek za”ewnienia “d”“wiedniej d“ funkcji terenu, ilo-

`ci miejsc postojowych, zgodnie z § 12 ust. 9. 

§ 21. 1Ł Wyznacza się teren zabud“wy ”r“dukcyjn“-usJug“wej wraz z urządzeniami t“warzyszącymi 
obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 6 P o pow. 7,79 ha; 

2Ł Ustalenia d“tyczące ”arametrów i wskauników ksztaJt“wania n“wej zabud“wy: 

1) maksymalna wys“k“`ć: 

a) zabudowy - 12,0 m, 

b) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 25,0 m; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - w “dlegJ“`ci 15,0 m od linii rozgrani-

czających dróg, “znacz“nych symb“lami 03 KŚŁŚ i 05 KDW. 

3) geometria dachu - dowolna, 

4) wskaunik ”“wierzchni: 

a) zabudowy - maxŁ 50% ”“wierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki, 

b) biologicznie czynnej - min. 20% powierzchni terenu lub wydzielonej dziaJki; 

3Ł Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) teren 6 P wymaga wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające - stanowi 

czę`ć dziaJki nr 587/1; 

2) d“”uszcza się ”“dziaJ terenu ”rzy uwzględnieniu: 

a) minimalnej powierzchni dziaJki - 2,0 ha, 

b) minimalnej szer“k“`ci fr“ntu dziaJki - 100,0 m, 

4Ł Ustalenia d“tyczące “chr“ny `r“d“wiska i przyrody: 

1) “b“wiązują ustalenia zawarte w § 8, 

2) d“”uszcza się wyk“rzystanie istniejących zagJębieL terenu na zbi“rniki retencyjne wód “”adowych 

i roztopowych. 

5. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w w“dę, “d”r“wadzenia `cie-

ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, za“”atrzenia w gaz, cie”J“ i “bsJugę 
telek“munikacyjną “raz usuwania i unieszk“dliwiania “d”adów “b“wiązują ustalenia zawarte w § 13 - 

poprzez projektowane sieci w ”rzylegających d“ włw terenów dr“gachŁ 

6. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się “bsJugę k“munikacyjną terenu ”“”rzez ”rzylegające dr“gi, “znacz“ne na rysunku planu 

symbolem 03 KD.D i 05 KDW; 
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2) w granicach kawdej dziaJki bud“wlanej “b“wiązek za”ewnienia “d”“wiedniej d“ funkcji terenu, ilo-

`ci miejsc ”“st“j“wych, zg“dnie z § 12 ust. 9. 

§ 22. 1Ł Wyznacza się teren zabud“wy ”r“dukcyjn“-usJug“wej wraz z urządzeniami t“warzyszącymi 
obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 7 P o pow. 2,70 ha; 

2Ł Ustalenia d“tyczące ”arametrów i wskauników ksztaJt“wania n“wej zabud“wy: 

1) maksymalna wys“k“`ć: 

a) zabudowy - 9,0 m, 

b) dla urządzeL infrastrukturalnych i instalacji technologicznych - 20,0 m; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w “dlegJ“`ci: 

a) 25,0 m “d linii r“zgraniczających i r“zgraniczającej teren “znacz“ny na rysunku ”lanu symb“lem 11 R, 

b) 10,0 m “d ”“Judni“wej granicy terenu elementarnego. 

3) geometria dachu - dowolna, 

4) wskaunik ”“wierzchni: 

a) zabudowy - maxŁ 50% ”“wierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki, 

b) biologicznie czynnej - minŁ 25% ”“wierzchni terenu lub wydziel“nej dziaJki; 

3Ł Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) teren 7 P wymaga wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające - stanowi 

czę`ć dziaJki nr 587/1; 

2) zakaz wtórneg“ ”“dziaJuŁ 

4Ł Ustalenia d“tyczące “chr“ny `r“d“wiska i przyrody - zgodnie z § 8. 

5. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w w“dę, “d”r“wadzenia `cie-

ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, za“”atrzenia w gaz, cie”J“ i “bsJugę 
telek“munikacyjną “raz usuwania i unieszk“dliwiania “d”adów “b“wiązują ustalenia zawarte w § 13 - 

poprzez projektowane sieci w ”rzylegających d“ włw terenów dr“gachŁ 

6. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się “bsJugę k“munikacyjną terenu ”“”rzez dr“gę wewnętrzną, “znacz“ną na rysunku ”lanu 
symbolem 05 KDW; 

2) “b“wiązek za”ewnienia “d”“wiedniej d“ funkcji terenu, il“`ci miejsc ”“st“j“wych, zg“dnie z § 12 

ust. 9. 

§ 23. 1Ł Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej - urządzeL elektr“energetycznych, “znacz“ne 
na rysunku planu symbolami: 

1) 8 IT o powierzchni 0,013 ha; 

2) 9 IT o powierzchni 0,026 ha. 

2. Na terenach 8 IT i 9 IT d“”uszcza się realizację innych urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d 
warunkiem zachowania w granicach terenu elementarneg“ ewentualneg“ “ddziaJywania tych urządzeLŁ 

3Ł Ustalenia d“tyczące ”arametrów i wskauników ksztaJt“wania “biektów: 

1) wys“k“`ć zabud“wy - max. 5,0 m; 

2) geometria dachu: dowolna 

3) wielk“`ć ”“wierzchni: 

a) zabudowy - maxŁ 40% ”“wierzchni dziaJki, 

b) biologicznie czynnej - minŁ30% ”“wierzchni dziaJkiŁ 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 117 ｦ 15504 ｦ Poz. 2157 

 

4Ł źasady ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) teren 8 IT stan“wi czę`ć dziaJki nr 548/1 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 

”rzez linie r“zgraniczające; 

2) teren 9 IT stan“wi czę`ć dziaJek nr: 571ł4 i 587/1 - teren wymaga wydzielenia w granicach wy-

znaczonych przez linie rozgraniczające; 

3) d“”uszcza się wtórny ”“dziaJ w celu wydzielenia ”“szczególnych urządzeL infrastruktury technicznejŁ 

5Ł Ustalenia d“tyczące wymagaL wynikających z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) “d str“ny dróg ”ublicznych “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL z prefabrykowanych elemen-

tów bet“n“wych; 

2) ustala się zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wychŁ 

6Ł Ustalenia d“tyczące “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego: 

1) “chr“na `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ zg“dnie z § 8, 

2) dla terenu “bjęteg“ strefą W III “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“l“gicznych “b“wiązuje 
s”eJnienie wym“gu § 9 pkt 3 niniejszej uchwaJyŁ 

7. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej - w zakresie “bsJugi infrastrukturą techniczną “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 13. 

8. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się “bsJugę k“munikacyjną terenu: 

a) 8 IT ”“”rzez dr“gę l“kalną, “znacz“ną na rysunku ”lanu symb“lem 01 KŚŁL, 

b) 9 IT ”“”rzez dr“gę d“jazd“wą, “znacz“ną na rysunku ”lanu symb“lem 03 KŚŁŚŁ 

2) nie ustala się wym“gów d“tyczących l“kalizacji miejsc ”“st“j“wychŁ 

§ 24. 1Ł Wyznacza się teren infrastruktury technicznej - urządzeL ”rze”“m”“wni `cieków, “znacz“ny 
na rysunku planu symbolem 10 IT o powierzchni 0,022 ha; 

2Ł Na terenie 10 IT d“”uszcza się realizację innych urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warun-

kiem zachowania w granicach terenu elementarneg“ ewentualneg“ “ddziaJywania tych urządzeLŁ 

3Ł źasady ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) teren 10 IT stan“wi czę`ć dziaJki nr 587/1 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-

nych ”rzez linie r“zgraniczające; 

2) d“”uszcza się ”“dziaJ terenu dla ”“szczególnych urządzeL infrastruktury technicznejŁ 

4Ł Ustalenia d“tyczące wymagaL wynikających z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL z ”refabryk“wanych elementów bet“n“wych; 

2) ustala się zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wychŁ 

5. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej - w zakresie “bsJugi infrastrukturą techniczną “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 13. 

6. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się “bsJugę k“munikacyjną terenu 10 IT - ”“”rzez dr“gę wewnętrzną, “znacz“ną na rysunku 
planu symbolem 05 KDW. 

2) nie ustala się wym“gów d“tyczących l“kalizacji miejsc ”“st“j“wychŁ 

§ 25. 1Ł Wyznacza się teren Jąk i pastwisk oznaczony na rysunku planu symbolem 11 R o po-

wierzchni 25,53 ha; 

2. Na terenie 11 R: 

1) ustala się ”rzeznaczenie terenu: r“la, Jąki i pastwiska, 

2) utrzymuje się istniejącą funkcję terenu, 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 117 ｦ 15505 ｦ Poz. 2157 

 

3) ustala się zakaz l“kalizacji “`r“dków ch“wu i hodowli ”“sJugujących się met“dą bez`cióJk“wą; 

4) “b“wiązuje “chr“na gleb ”rzed degradacją, 

5) zakaz wycinki i pogarszania stanu zdrowotnego drzew i krzewów r“snących w strefach brzego-

wych KanaJu ŚJugieg“; 

3Ł źasady ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) teren wymaga wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające - stan“wi czę`ć 
dziaJki nr: 587ł1; 

2) d“”uszcza się wtórny ”“dziaJ gruntów r“lnych zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

4. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej: 

1) zach“wanie istniejących r“wów melioracyjnych; 

2) d“”uszcza się m“wliw“`ć ”rzebiegu ”rzez teren 11 R sieci infrastruktury technicznej, niezbędnej dla 
“bsJugi innych terenów zurbaniz“wanych 

5Ł Ustalenia d“tyczące “chr“ny kraj“brazu kultur“weg“ - dla terenu “bjęteg“ strefą W II czę`ci“wej 
ochr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“l“gicznych “b“wiązuje s”eJnienie wym“gu § 9 pkt 2 niniejszej 

uchwaJyŁ 

6. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się “bsJugę k“munikacyjną terenu 11 R ”“”rzez dr“gi d“jazd“we, “znacz“ne na rysunku 
planu symbolami: 02 KD.D, 04 KD.D oraz 05 KDW; 

2) teren nie wymaga ustalenia wskauników l“kalizacji miejsc ”“st“j“wychŁ 

§ 26. 1Ł Wyznacza się teren dr“gi ”ublicznej - klasy drogi lokalnej (kategoria drogi - droga gminna), 

oznaczona na rysunku planu symbolem 01 KD.L o powierzchni 0,88 ha, 

2Ł Ustalenia d“tyczące zasad zag“s”“dar“wania terenu: 

1) szer“k“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających zg“dnie z szer“k“`cią dziaJki dr“g“wej nr 562/1, 

2) d“”uszcza się l“kalizację ”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wych wzdJuw jezdni; 

3. Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu nieruch“m“`ci - teren dr“gi 01 KŚŁL stan“wi dziaJka nr: 562ł1 
- nie wymaga wydzielenia 

4Ł Ustalenia d“tyczące wymagaL wynikających z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) d“”uszcza się l“kalizację n“`ników reklam“wych w“ln“ st“jących “ powierzchni do 6 m2 i wyso-

k“`ci d“ 7,0 m, 

2) ustala się “b“wiązek w”r“wadzenia z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej stan“wiącej element k“m”o-

zycji wzdJuw ciągu uliczneg“Ł 

5Ł Ustalenia d“tyczące “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego: 

1) d“”uszcza się niezbędną wycinkę drzew dla celów sanitarnych “raz jeweli jest t“ s”“w“d“wane 
”“trzebą realizacji sieci infrastruktury technicznej lub jezdni; 

2) dla terenu “bjęteg“ strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

“b“wiązuje s”eJnienie wym“gu § 9 pkt 3 niniejszej uchwaJyŁ 

6. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej: 

1) drogi w sw“ich liniach r“zgraniczających stan“wią ”as techniczny dla ”r“jekt“wanych sieci infra-

struktury technicznej: w“d“ciąg“wa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczna, gazowa 

i teletechniczna; 

2) d“”uszcza się ”rze”r“wadzenie innych n“wych sieci niezbędnych dla funkcj“n“wania terenów 
zurbanizowanych. 

7. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ”“wiązania z ukJadem zewnętrznym: ”“”rzez istniejące dr“gi gminne i dr“gę w“jewódzką 122 re-

lacji Krajnik Dolny - Pyrzyce, ”“J“w“ne ”“za granicami ”lanu, 
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2) d“stę”n“`ć d“ terenów ”rzylegJych: nie“granicz“naŁ 

§ 27. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych - klasy drogi dojazdowej [kategoria drogi - droga gminna], 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1) 02 KD.D o powierzchni 1,45 ha; 

2) 03 KD.D o powierzchni 0,93 ha; 

3) 04 KD.D o powierzchni 0,87 ha. 

2Ł Ustalenia d“tyczące zasad zag“s”“dar“wania terenu: 

1) zmienna szer“k“`ć dr“gi 02 KD.D w liniach r“zgraniczających - zgodnie z szer“k“`cią dziaJki dro-

gowej nr 567/2, a w czę`ci ”r“jekt“wanej 15,0 m - zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zmienna szer“k“`ć dr“gi 03 KŚŁŚ w liniach r“zgraniczających - zgodnie z szer“k“`cią dziaJki dro-

gowej nr 571/4, a w czę`ci ”r“jekt“wanej 15,0 m - zgodnie z rysunkiem planu; 

3) szer“k“`ć dr“gi 04 KŚŁŚ w liniach r“zgraniczających - 15 m; 

4) d“”uszcza się l“kalizację ”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wych wzdJuw jezdni; 

5) d“”uszcza się l“kalizację `ciewki r“wer“wejŁ 

3. Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) teren 02 KŚŁŚ stan“wi “bszar dziaJkę nr 567ł2 “raz czę`ć dziaJek nr: 571ł4, 568 “raz 583ł2 - te-

ren wymaga wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające; 

2) teren 03 KD.D stanowi obszar czę`ci dziaJek nr: 571ł4 “raz 584ł2 - teren wymaga wydzielenia 

w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające; 

3) teren 04 KŚŁŚ stan“wi dziaJki nr 469 i 470 “raz czę`ć dziaJek nr: 583ł2 i 585 - teren wymaga 

wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie r“zgraniczające; 

4) ”“ wydzieleniu “b“wiązuje zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia-

Jek ”“d dr“gę ”ublicznąŁ 

4Ł Ustalenia d“tyczące wymagaL wynikających z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych - do-

”uszcza się l“kalizację n“`ników reklam“wych w“ln“ st“jących “ powierzchni do 6 m2 i wys“k“`ci d“ 
7,0 m. 

5Ł Ustalenia d“tyczące “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala się “b“wiązek w”r“wadzenia z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej stan“wiącej element kompo-

zycji wzdJuw ciągu uliczneg“; 

2) d“”uszcza się niezbędną wycinkę drzew dla celów sanitarnych “raz jeweli jest t“ s”“w“d“wane 
”“trzebą realizacji sieci infrastruktury technicznej i jezdni; 

3) dla terenów “bjętych strefą “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“l“gicznych “b“wiązuje 
s”eJnienie wym“gów § 9 niniejszej uchwaJyŁ 

6. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej: 

1) drogi w sw“ich liniach r“zgraniczających stan“wią ”as techniczny dla istniejących i projektowa-

nych sieci infrastruktury technicznej: w“d“ciąg“wa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenerge-

tyczna, gazowa i teletechniczna; 

2) d“”uszcza się ”rze”r“wadzenie innych n“wych sieci niezbędnych dla funkcj“n“wania ”r“jekt“wa-

neg“ zag“s”“dar“wania terenówŁ 

7. Ustalenia w zakresie komunikacji - d“stę”n“`ć d“ terenów ”rzylegJych: nie“granicz“naŁ 

§ 28. 1Ł Wyznacza się tereny dr“gi wewnętrznej, “znacz“nej na rysunku ”lanu symb“lem 05 KŚW 
o powierzchni 0,50 ha. 

2Ł Ustalenia d“tyczące zasad zag“s”“dar“wania terenu: 

1) szer“k“`ć dr“gi 12 m - zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dr“ga zak“Lcz“na ”lacem d“ zawracaniaŁ 
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3Ł Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) teren 05 KŚW stan“wi czę`ć dziaJki nr 587/1 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-

nych ”rzez linie r“zgraniczające; 

2) ”“ wydzieleniu “b“wiązuje zakaz wtórnych ”“dziaJówŁ 

4. Ustalenia w zakresie “bsJugi inwynieryjnej - d“”uszcza się ”rze”r“wadzenie niezbędnej infrastruktu-

ry technicznej Żsieć w“d“ciąg“wa, gaz“wa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linia elektroenergetyczna 

i teletechniczna “raz innych sieci niezbędnych dla funkcj“n“wania terenów ”rzylegJych]Ł 

5. Ustalenia w zakresie komunikacji - d“stę”n“`ć d“ terenów ”rzylegJych nie“granicz“naŁ 

RozdziaJ 5 

Prze”isy koLcowe 

§ 29. W dr“dze niniejszej uchwaJy, d“k“nuje się zmiany ”rzeznaczenia gruntów r“lnych na cele nie-

rolnicze o Jącznej ”“wierzchni 60,60 ha, w tym: 

1) R IIIa - 22,33 ha, 

2) R IIIb - 27, 71 ha, 

3) R IVa - 4,72 ha, 

4) R IVb - 3,09 ha 

5) R V - 0,74 ha 

6) I III - 0,02 ha, 

7) I IV - 0,49 ha, 

8) Ps IV - 0,96 ha, 

9) Lz - Ps IV - 0,06 ha 

w tym zgodnie z decyzją Ministra R“lnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ.tr.057-602-64/10 z dnia 25 sierp-

nia 2010 rŁ dla gruntów klasy III “ Jącznej ”“wierzchni 50,06 ha. 

§ 30. Wyk“nanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi Gminy K“zieliceŁ 

§ 31. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szenia jej w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ “raz ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej Urzędu GminyŁ 

 

 

 

 

Przew“dniczący Rady 

 

Jacek OgrodziLski 
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źaJącznik nr 1 ark 1 

d“ uchwaJy Nr XXXIII/221/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 21 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 1 ark 2 

d“ uchwaJy Nr XXXIII/221/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 21 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 1 ark 3 

d“ uchwaJy Nr XXXIII/221/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 21 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XXXIII/221/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 21 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XXXIII/221/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 21 ”audziernika 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA UWAG źIOvONYCH ŚO PROJśKTU PLANU 

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

strzennym [Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami], Rada Gminy K“zielice rozstrzyga, 

c“ nastę”uje: 
w związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

”“J“w“neg“ w “brębie ewidencyjnym Mieln“ Pyrzyckie ”“d nazwą Park PrzemysJ“wy źadeklin“, “”raco-

wanego zgodnie z uchwaJą Nr XVI/88/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 czerwca 2008 rŁ, wyJ“w“neg“ 
d“ wglądu w dniach od 11 lutego 2010 r. do 11 marca 2010 r. z m“wliw“`cią skJadania uwag w nie-

przekraczalnym terminie do 31 marca 2010 rŁ, nie r“zstrzyga się “ sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XXXIII/221/2010 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 21 ”audziernika 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAŚAK ź ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

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

strzennym [Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami], Rada Gminy K“zielice r“zstrzyga, 
c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb 
uwytk“wników terenów w zakresie bud“wy dróg ”ublicznych kateg“rii gminnej “raz w“d“ciągów i kanali-

zacji, zapisane w niniejszym miejsc“wym ”lanie zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“, stan“wią - zgodnie 

z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zalicz“ne d“ zadaL wJasnych gminy, za”isane w ni-

niejszym ”lanie “bejmują: 

1) ”“dziaJy ge“dezyjne i ewentualne wyku”y gruntów, 
2) projekty i bud“wa sieci w“d“ciąg“wej i kanalizacyjnej, 

3) tereny urządzeL i “biektów technicznych - w tym teren ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ 
4) projekty i bud“wa drógŁ 

§ 2. 1Ł S”“sób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zalicz“ne d“ zadaL wJasnych 
gminy: 

1) realizacja zadaL w zakresie ”“dziaJów gruntów z“stanie ”rze”r“wadz“na w oparciu o “b“wiązujące 
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o g“s”“darce nieruch“m“`ciami Żtekst jedn“lity: ŚzŁ U. 

z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z ”óuniejszymi zmianami]; 
2) realizacja inwestycji sieciowych wymienionych w § 1 ust. 2 zostanie przeprowadzona w oparciu o 

“b“wiązujące ”rze”isy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. 

Nr 239, poz. 2019 z ”óuniejszymi zmianami], ustawy z dnia ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-

rowym zaopatrzeniu w w“dę i zbi“r“wym “d”r“wadzeniu `cieków Żtekst jedn“lity: ŚzŁ U. z 2006 r. 

Nr 123, poz. 858 z ”óuniejszymi zmianami] “raz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw“ zamówieL 
publicznych [tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655]; 

3) realizacja inwestycji drogowych wymienionych w § 1 ust. 2 zostanie przeprowadzona w oparciu o 

“b“wiązujące ”rze”isy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst jednolity: Dz. U. 

z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z ”óuniejszymi zmianami] “raz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówieL ”ublicznych Żtekst jedn“lity: ŚzŁ U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655]. 
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2. Wykaz terenów funkcj“nalnych, w których za”isane z“staJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące d“ zadaL wJasnych gminy: 

 

L.p. 
Symbol terenu 

funkcjonalnego 
źa”is w ”lanie: ”rzeznaczenie terenu i zakres zadaL 

1. 3 P teren zabudowy produkcyjno-usJug“wej wraz z urządzeniami t“warzyszącymi 
obiektom bud“wlanym, w czę`ci “bejmującej wydzielenie wewnętrzne “znacz“ne 
symbolem IT ｦ pas techniczny uzbrojenia 

2. 10 IT teren infrastruktury technicznej ｦ urządzeL ”rze”“m”“wni `cieków 

3. 01 KD.L teren drogi publicznej ｦ klasy drogi lokalnej (kategoria drogi ｦ droga gminna) wraz 

z infrastrukturą techniczną 

4. 02 KD.D teren drogi publicznej ｦ klasy drogi dojazdowej [kategoria drogi ｦ droga gminna] 

wraz z infrastrukturą techniczną 

5. 03 KD.D teren drogi publicznej ｦ klasy drogi dojazdowej [kategoria drogi ｦ droga gminna] 

wraz z infrastrukturą techniczną 

6. 04 KD.D teren drogi publicznej ｦ klasy drogi dojazdowej [kategoria drogi ｦ droga gminna] 

wraz z infrastrukturą techniczną 

7. 05 KDW teren dr“gi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną 

 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1 ust. 1: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zg“dnie z innymi “b“wiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. 

ustawą ”raw“ bud“wlane, ustawą “ sam“rządzie gminnym, ustawą “ gospodarce komunalnej i pra-

wem ochr“ny `r“d“wiska; 
2) s”“sób realizacji inwestycji m“we ulegać m“dyfikacji wraz z d“k“nującym się ”“stę”em techniczn“-

technologicznym, zgodnie z zasadą st“s“wania najle”szej techniki, “ ile nie nastą”i naruszenie usta-

leL ”lanuŁ 

§ 4. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJa-

snych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych [Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óuniejszymi zmianami], ”rzy czym: 

1) wydatki majątk“we gminy “kre`li Rada Gminy ”ŁnŁ ｭWiel“letni Plan Inwestycyjnyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwet“wej, 
3) inwestycje, których “kres realizacji ”rzekracza jeden r“k budwet“wy ujm“wane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik d“ uchwaJy budwet“wej, zwanym ｭWiel“letnie ”r“gramy inwestycyjneｬŁ 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej, wskazane w § 1 ust. 2 finans“wane m“gą być 
z budwetu gminy, kredytów i ”“wyczek, z udziaJem inwest“rów zewnętrznych, na ”“dstawie “drębnych 
umów i ”“r“zumieLŁ 
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