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UCHWAIA NR XL/282/2010 

 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

 z dnia 30 sierpnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu ewidencyjnego Kukinka. 

ŚziaJając na ”odstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. 

Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; 

Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, 

poz. 1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. r.; z 2005 

Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Dz. U. 

z 2007 r. Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142) 

oraz 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 ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, 

poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Dz. U. 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413; 

Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. W związku z uchwaJą Nr XXII/134/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 wrze`nia 
2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu ewidencyjnego Kukinka, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Ustronie Morskie zatwierdzonego uchwaJą Nr XIII/78/2007 

Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20 grudnia 2007 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinka, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni okoJo 354 ha, którego granice zostaJy okre`lone na za-

Jączniku nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie s”osobu roz”atrzenia uwag zJowonych do ”lanu stanowiące zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy stanowiące zaJącznik nr 3. 

4. Przedmiotem ”lanu jest caJo`ciowe o”racowanie zagos”odarowania terenu z uwzględnieniem 

funkcji zabudowy związanej z: mieszkalnictwem, usJugami nieuciąwliwymi, usJugami turystyki, usJugami 

publicznymi, usJugami sportu i rekreacji wraz z obsJugą w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 

oraz terenami rolnymi, le`nymi, zielenią izolacyjnąŁ 

§ 2. 1Ł Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu: 

1) ustalenia ogólne obowiązują na caJym terenie objętym niniejszym planem, a ustalenia szczegóJowe 

obowiązują dla ”oszczególnych ｭterenów elementarnychｬ; 
2) kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku ”lanu oraz w tek`cie niniejszej uchwaJy identyfikatorem 

literowo-cyfrowym, tzw. ｭsymbolem terenuｬ. Litera oznacza przeznaczenie terenu, a wystę”ująca po niej 

cyfra oznacza numer kolejnego terenu elementarnego. W ”rzy”adku oznaczenia terenów dróg ”rzed 
kolejnym numerem terenu drogi, dodany zostaJ symbol literowy oznaczający klasę drogi; 

3) w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów elementarnych jako informację ”odano 

w nawiasach ”rzybliwoną ”owierzchnię kawdego terenu w hektarach. 
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2Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica terenu objętego ”lanem miejscowym; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym przeznaczeniu i równym sposobie zagospodarowania; 

3) symbole terenu zJowone z oznaczenia literowo-cyfrowego; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granica obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią o ”rawdo”odobieLstwie wystą”ienia ”owodzi 1%; 

6) obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków; 
7) strefa ochrony konserwatorskiej ｭKｬ; 
8) stanowiska archeologiczne w strefie WII - czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych; 
9) stanowiska archeologiczne w strefie WIII - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-

ologicznych; 

10) strefa od gazociągu wysokiego ci`nienia ŚN 150; 
11) strefa od napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV; 

12) obszary wystę”owania i gniazdowania gatunków chronionych ro`lin i zwierząt; 
13) szpalery drzew. 

3Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu mają charakter informacyjny: 

1) granica obszaru Natura 2000 PHL320017 Trzebiatowsko-KoJobrzeski Pas Nadmorski; 

2) granica obszaru chronionego krajobrazu KoszaliLski Pas Nadmorski; 

3) istniejący gazociąg wysokiego ci`nienia ŚN 150; 
4) istniejąca na”owietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV; 

5) projektowana napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV; 

6) obszar wystę”owania gleb torfowych; 
7) ”ro”onowane ”odziaJy na dziaJki budowlane; 

8) ”ro”onowane drogi wewnętrzne; 
9) drogi poza obszarem opracowania; 

10) szlak rowerowy; 

11) dominanta wysoko`ciowaŁ 

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

1) maksymalnej powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć nie”rzekraczalną warto`ć ”owierzchni 
zabudowanej, liczonej jako suma ”owierzchni wszystkich budynków znajdujących się na jednej dziaJ-
ce budowlanej, mierzona ”o obrysie rzutu zewnętrznych krawędzi budynków na teren dziaJki; do ”o-

wierzchni zabudowy nie wlicza się: ”owierzchni obiektów budowlanych ani ich czę`ci nie wystają-
cych ”onad ”owierzchnię terenu, ”owierzchni schodów zewnętrznych, daszków, markiz, wystę”ów 
dachowych oraz powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze; 

2) maksymalnej wysoko`ci budynku - nalewy ”rzez to rozumieć nie”rzekraczalną wysoko`ć budynku 
mierzoną od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku lub jego czę`ci ”ierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku do górnej ”Jaszczyzny stro”u bądu najwywej ”oJowonej krawędzi 

stro”odachu nad najwywszą kondygnacją uwytkową, Jącznie z grubo`cią izolacji cie”lnej i warstwy ją 
osJaniającej, albo do najwywej ”oJowonej górnej ”owierzchni innego ”rzykrycia; 

3) minimalnym terenie biologicznie czynnym - nalewy ”rzez to rozumieć najmniejszy dopuszczalny teren 

biologicznie czynny w granicach danej dziaJki lub danego terenu elementarnego o warto`ci wyrawonej 
w procentach; 

4) nawierzchnie specjalne - nalewy ”rzez to rozumieć nawierzchnie wytwarzane z elastycznych tworzyw 

sztucznych stosowane jako nawierzchnie `ciewek s”acerowych, rowerowych, ”laców zabaw, boisk 
sportowych oraz innych miejsc przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu, ”oza 
którą zakazuje się wznoszenia budynków lub ich czę`ci; linia ta dotyczy wszystkich elementów budynku; 

6) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć inne obowiązujące ”rze”isy ”rawa ”oza niniejszą 
uchwaJą; 

7) przeznaczeniu terenu lub obiektu - nalewy ”rzez to rozumieć kategorie ”rzeznaczenia terenu, w tym 

mieszczące się w danym ”rzeznaczeniu funkcje obiektu, które są do”uszczone na danym terenie lub 

w danym obiekcie; 

8) szyldzie - nalewy ”rzez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie staJego miejsca wykonywania przez przed-

siębiorcę dziaJalno`ci gos”odarczej zawierające oznaczenie ”rzedsiębiorcy oraz zwięzJe okre`lenie 
przedmiotu wykonywanej dziaJalno`ci gos”odarczej, lub grafikę informacyjno-reklamową okre`lającą 
nazwę i przedmiot ”rowadzonej dziaJalno`ci, lub jeden z tych elementów; 
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9) tablicy reklamowej - nalewy ”rzez to rozumieć no`nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 

formie wraz z elementami konstrukcji i zamocowaniami niosący wizualny ”rzekaz informacyjno-

reklamowy, a nie będącą szyldem; 

10) terenie elementarnym - nalewy ”rzez to rozumieć fragment obszaru planu o okre`lonym przeznaczeniu 

i okre`lonych zasadach zagos”odarowania, wydzielony na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi 

i oznaczony identyfikatorem literowo-cyfrowym; 

11) usJugach - nalewy ”rzez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w caJo`ci lub czę`ci sJuwące do dzia-

Jalno`ci, której celem jest zas”okajanie ”otrzeb ludno`ci, a nie wytwarzanie bez”o`rednio metodami 

przemysJowymi dóbr materialnych; 

12) usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia, które nie ”owodują ”onadnorma-

tywnego oddziaJywania w emisji substancji i energii oraz nie będące ”rzedsięwzięciami mogącymi 

zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko lub ”rzedsięwzięciami mogącymi ”otencjalnie znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko zgodnie z przepisami odrębnymi; 

13) usJugach ”ublicznych - nalewy ”rzez to rozumieć wszelkie usJugi ”owszechnie dostę”ne, sJuwące za-

s”okojeniu ”otrzeb ludno`ci (na ”oziomie lokalnym lub ponadlokalnym) w szczególno`ci w zakresie: 

o`wiaty i wychowania, nauki, kultury, administracji, Jączno`ci, bez”ieczeLstwa, o”ieki, zdrowia; 
14) wskauniku maksymalnej intensywno`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć iloraz sumy powierzchni 

caJkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych w obrysie zewnętrznym, wszystkich bu-

dynków zlokalizowanych na danej dziaJce budowlanej, do ”owierzchni dziaJki budowlanej, którego 
warto`ć nie mowe być ”rzekroczona; 

15) zabudowie usJug turystyki - nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę ”rzeznaczoną na okresowe, ogólno-

dostę”ne wynajmowanie pokoi, apartamentów, miejsc noclegowych wraz z usJugami związanymi 

z wynajmem o ile ustalenia ”lanu nie ograniczają czę`ci tych usJug; 
16) za”leczu dziaJki budowlanej - nalewy ”rzez to rozumieć czę`ć dziaJki budowlanej zawartą ”omiędzy 

granicą wyznaczoną ”rzez tylną (tjŁ najbardziej oddaloną od linii rozgraniczającej drogi z której nastę-
”uje wjazd na dziaJkę budowlaną) `cianę budynku funkcji ”odstawowej dla danego terenu elementar-

nego a tylną (tjŁ najbardziej oddaloną od linii rozgraniczającej drogi z której nastę”uje wjazd na dziaJkę 
budowlaną) granicą dziaJki budowlanej; 

17) zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć gatunki drzew i krzewów od”orne na zanieczyszczenia, 
nasadzone wielowarstwowo w zwartych zes”oJach, w celu zJagodzenia negatywnego oddziaJywania 
okre`lonej funkcji lub dziaJalno`ci na otoczenieŁ 

§ 4. 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych o równym sposobie zagospodarowania wy-

znaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny przepom”owni `cieków oznaczone symbolem - K; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem - MN; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJug turystyki oznaczone symbolem - MN/UT; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usJug nieuciąwliwych i usJug turystyki - MN/U/UT; 

5) tereny zabudowy usJugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem - U/MN; 

6) teren zabudowy usJug ”ublicznych oznaczony symbolem - UP; 

7) tereny zabudowy usJug turystyki - UT; 

8) teren zabudowy usJug turystyki i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - UT/MN; 

9) tereny usJug s”ortu i rekreacji oznaczone symbolem - US; 

10) tereny rolne oznaczone symbolem - R; 

11) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem - RM; 

12) teren obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów oznaczony symbolem - P; 

13) tereny lasów oznaczone symbolem - ZL; 

14) teren zieleni urządzonej i usJug s”ortu i rekreacji - ZU/US; 

15) teren zieleni izolacyjnej oznaczony symbolem - ZI; 

16) tereny Jąk, ”astwisk, nieuwytków oznaczone symbolem - ZR; 

17) tereny wód ”owierzchniowych oznaczone symbolem - WS; 

18) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem - KDZ; 

19) tereny dróg ”ublicznych klasy lokalnej oznaczone symbolem - KDL; 

20) tereny dróg ”ublicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem - KDD; 

21) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem - KDW; 

22) ciągi ”ieszo-jezdnej oznaczone symbolem - KPJ. 
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2Ł Ustala się tereny oznaczone symbolem: KŚź, KŚL, KŚŚ, KPJ związane z budową i utrzymaniem 

dróg ”ublicznych, obiektów i urządzeL trans”ortu ”ublicznego oraz tereny ”rze”om”owni `cieków ozna-

czone symbolem K jako tereny ”rzeznaczone do realizacji celów ”ublicznych, związane z budową i utrzy-

maniem obiektów i urządzeL infrastruktury technicznejŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) ustala się ksztaJtowanie jako`ci i estetyki zabudowy i zagospodarowania terenu poprzez: 

a) ujednolicanie kolorystyki elewacji, 

b) okre`lenie ksztaJtu i kolorystyki dachów, 
c) ksztaJtowanie zieleni i obiektów maJej architektury; 

2) do”uszcza się realizację no`ników reklamowych w formie tablic reklamowych oraz sJu”ów ogJosze-

niowych w formie walca; zabrania się lokalizowania no`ników reklamowych na terenach lasów oraz 

w liniach rozgraniczających dróg, a takwe w odlegJo`ci 3 m od zewnętrznej linii rozgraniczających 
tych dróg; 

3) wskazuje się realizację szyldów w formie tablic wyJącznie na `cianach budynków, w których ”rowa-

dzona jest usJuga; ustala się, iw szyld mowe być umieszczony tylko na `cianach kondygnacji ”arteru 
budynku; 

4) ustala się realizację ogrodzeL od strony dróg ”ublicznych, dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo-jednych 

oraz innych terenów ”ublicznych ogólnodostę”nych: 

a) w liniach rozgraniczających dróg, z którymi styka się grodzona nieruchomo`ć, 
b) maksymalnej wysoko`ci nie ”rzekraczającej 160 cm mierząc od ”oziomu gruntu rodzimego do 

najwywszego ”unktu ogrodzenia, 
c) awurowych minimum w 60% powierzchni ogrodzenia, przy czym udziaJ ”rocentowy nalewy liczyć 

kawdorazowo dla ”owierzchni ogrodzenia mierzonej pomiędzy ”oszczególnymi sJu”kami ogrodze-

niowymi i terenem; 

5) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem K nakazuje się wykonanie ogro-

dzeL awurowych minimum w 80% ”owierzchni ogrodzenia, ”rzy czym udziaJ ”rocentowy nalewy liczyć 
kawdorazowo dla ”owierzchni ogrodzenia mierzonej ”omiędzy ”oszczególnymi sJu”kami i terenem; 

6) na caJym obszarze objętym planem zabrania się: 
a) wykonywania ogrodzeL z prefabrykatów betonowych za wyjątkiem sJu”ków ogrodzeniowych, 
b) wykonywania ogrodzeL z murów ”eJnych od strony dróg; 

7) do”uszcza się grodzenie terenów lasów, o ile konieczno`ć wygrodzenia terenu wynika z planowanej 

gos”odarki le`nej lub ochrony ”rzyrody lub ogrodzenie ”rzynalewy do dziaJki budowlanej stykającej się 

z linią rozgraniczającą lasu, ”rzy czym ogrodzenie to musi być w 90% swojej ”owierzchni awurowe 

i bez jakiejkolwiek podmurówki; 
8) w granicach obszaru objętego ”lanem zabrania się lokalizacji wielko”owierzchniowych obiektów han-

dlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2. 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego. 

1) w zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 
a) caJkowity zakaz lokalizowania ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `rodo-

wisko oraz ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, za wy-

jątkiem: 

- dróg ”ublicznych i związanych z nimi urządzeL, 
- obiektów i sieci infrastruktury technicznej, 

- obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów na terenie elementarnym oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem P-1, 

b) zakaz skJadowania wszelkich od”adów w tym od”adów niebez”iecznych w granicach obszaru 

objętego ”lanem miejscowym, 

c) obowiązek ochrony ”rzed haJasem dla istniejącej zabudowy i za”ewnienia wJa`ciwego standardu 
akustycznego dla nowo”rojektowanej zabudowy ”o”rzez okre`lenie do”uszczalnych ”oziomów 
haJasu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.: 

- dla terenów oznaczonych symbolem terenu MN do”uszczalny ”oziom haJasu musi być zgodny 

z poziomem haJasu do”uszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- dla terenów oznaczonych symbolem terenu MN/UT, MN/U/UT, U/MN dopuszczalny poziom 

haJasu musi być zgodny z poziomem haJasu do”uszczalnym dla terenów zabudowy mieszka-

niowo-usJugowej, 
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- dla terenu oznaczonego symbolem terenu UT i UT/MN dopuszczalny poziom haJasu musi być 
zgodny z ”oziomem haJasu do”uszczalnym dla terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej, 

- dla terenów oznaczonych symbolem terenu RM dopuszczalny poziom haJasu musi być zgod-

ny z poziomem haJasu do”uszczalnym dla terenów zabudowy zagrodowej, 
- dla terenu oznaczonego symbolem P-1 dopuszczalny poziom haJasu musi być zgodny z po-

ziomem haJasu do”uszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usJugowej, 
d) ograniczenie uciąwliwo`ci haJasowej do granic dziaJki wJasnej, 
e) dla terenu oznaczonego symbolem P-1 ochronę ”rzed zanieczyszczeniami powietrza poprzez na-

kaz eks”loatacji instalacji ”owodujących w”rowadzanie gazów lub ”yJów do ”owietrza, w s”osób 
nie”rzekraczający standardów jako`ci `rodowiska ”oza terenem, do którego ”rowadzący instala-

cję ma tytuJ ”rawny, 
f) wskazuje się strefę od gazociągu wysokiego ci`nienia ŚN150 o szeroko`ci 2 m od osi istniejące-

go gazociągu wysokiego ci`nienia, w której obowiązują zasady zagos”odarowania zgodne 

z przepisami odrębnymi, 

g) wskazuje się strefę od gazociągu `redniego ci`nienia o szeroko`ci 0,5 m od osi istniejącego ga-

zociągu `redniego ci`nienia, w której obowiązują zasady zagospodarowania zgodne z przepisami 

odrębnymi, 

h) ochronę ”rzed ”romieniowaniem elektromagnetycznym poprzez wyznaczenie stref o szeroko`ci 
po 17,5 metra od osi istniejących i projektowanych, napowietrznych linii elektroenergetycznych 

110 kV, zgodnie z rysunkiem planu, 

- w wyznaczonych na rysunku ”lanu strefach zabrania się lokalizowania zabudowy związanej 
ze staJym przebywaniem ludzi, 

- w przypadku skablowania lub likwidacji napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV 

wyznaczone strefy ”rzestają obowiązywać, 
i) lokalizację wolnostojących stacji bazowych telefonii komórkowej wyJącznie na terenach rolnych 

oznaczonych w planie symbolem przeznaczenia R, w odlegJo`ci minimum 300 metrów od linii 
rozgraniczającej terenów ”rzeznaczonych ”od wszelką zabudowę; 

2) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wskazuje się obszar wystę”owania ro”uchy szarej (Bufo bufo), w granicy którego ustala się 
ochronę ro”uchy szarej zgodne z przepisami odrębnymi, 

b) w granicy obszaru wystę”owania ro”uchy szarej ustala się: 
- zakaz zabudowy, 

- zachowanie terenów biologicznie czynnych w dotychczasowym uwytkowaniu, 
- stosowanie ogrodzeL awurowych, bez ”odmurówki, umowliwiających migracje zwierząt, 
- zakaz zmiany stosunków wodnych, 
- zakaz zasypywania i osuszania terenów ”odmokJych, 

c) wskazuje się obszar gniazdowania ”rze”iórki ”olnej (Coturnix coturnix), w granicy którego ustala 
się ochronę ”rze”iórki ”olnej zgodnie ”rze”isami odrębnymi, w szczególno`ci ”o”rzez zachowanie 
terenów biologicznie czynnych w dotychczasowym uwytkowaniu, 

d) dla terenach Jąk, ”astwisk i nieuwytków oznaczonych symbolem ZR-19, ZR-20, ZR-21 ustala się 
zachowanie istniejących zbiorowisk ro`linnych będących ”otencjalnym obszarem gniazdowania 

”rze”iórki ”olnej, 
e) wskazuje się obszar gniazdowania bociana biaJego (Ciconia ciconia), w granicy którego ustala się 

ochronę bociana biaJego zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególno`ci ”o”rzez zakaz nisz-

czenia gniazd, 

f) wskazuje się obszar wystę”owania ”rzylaszczki ”os”olitej (Hepatica nobilis), w granicy którego 
ustala się ochronę ”rzylaszczki ”os”olitej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

g) wskazuje się obszar wystę”owania bluszczu ”os”olitego (Hedera helix), w granicy którego ustala 
się ochronę bluszczu ”os”olitego zgodnie z przepisami odrębnymi, 

h) wskazuje się obszar wystę”owania kaliny koralowej (Viburnum opulus), w granicy którego ustala 
się ochronę kaliny koralowej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

i) wskazuje się obszar wystę”owania konwalii majowej (Convalaria mahalis), w granicy którego 
ustala się ochronę konwalii majowej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

j) wskazuje się obszar wystę”owania kruszyny ”os”olitej (Frangula alnus), w granicy którego ustala 
się ochronę kruszyny ”os”olitej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

k) ustala się zachowanie obszarów wystę”owania gleb torfowych oraz ich ochronę ”o”rzez: 
- zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej oraz realizacji wszelkiej infrastruktury 

technicznej prowadzonej pod ziemią, na tym obszarze, 
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- zakaz eksploatacji torfów, 
- obowiązek zachowania istniejącego uksztaJtowania terenu; 

l) wszelkie prace ziemne związane ze zmianą stosunków wodnych na obszarze objętym planem 

muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

m) ustala się zachowanie zbiorników wodnych wskazanych na rysunku ”lanu oraz ich ochronę ”o-

przez: 

- zakaz realizacji jakichkolwiek prac ziemnych ”rowadzących do obniwenia ”oziomu lustra wo-

dy oraz zmiany linii brzegowej, 

- zachowanie zadrzewieL ”rzy zbiornikach wodnych, 
n) ustala się zachowanie urządzeL melioracji wodnych szczegóJowych oraz ich ochronę ”o”rzez: 

- zachowanie przebiegu i drowno`ci rowów melioracyjnych, 

- zakaz grodzenia rowów melioracyjnych, 

o) ustala się dąwenie do zachowania biorównorodno`ci ”o”rzez: 
- stopniowe wprowadzanie na terenach lasów drzew zgodnych z siedliskiem, 

- zachowanie na terenach oznaczonych symbolem źR zbiorowisk Jąk wilgotnych, 
p) dla terenów Jąk, ”astwisk i nieuwytków oznaczonych symbolem źR oraz terenów rolnych ozna-

czonych symbolem R ustala się: 
- zachowanie istniejących zadrzewieL i zakrzaczeL `ród”olnych, 
- utrzymanie dotychczasowej gospodarki rolnej i Jąkarskiej, 

q) nakazuje się realizację sz”alerów drzew terenach oznaczonych na rysunku ”lanu UT-1 i P-1 zgod-

nie z rysunkiem ”lanu; sz”alery drzew nalewy wykonywać wyJącznie z gatunków drzew li`cia-

stych odpornych na zasolenie gleby, minimalna szeroko`ć jednorzędowego sz”aleru drzew na te-

renach oznaczonych na rysunku planu UT-1 i P-1 wyniesie 5 metrówŁ 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej ｭKｬ zgodnie z rysunkiem planu, w której: 
a) wskazuje się do zachowania wywo”Jot stanowiący granicę dawnego cmentarza ewangelickiego, 

b) do”uszcza się zastą”ienie wywo”Jotu inną formą ro`linno`ci, która będzie wyznaczać granicę 
dawnego cmentarza ewangelickiego, 

c) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem rozbudowy istniejącego bu-

dynku `wietlicy wiejskiej, 
d) zakazuje się lokalizacji wszelkich naziemnych obiektów infrastruktury technicznej, 
e) zakazuje się lokalizacji wszelkich no`ników reklamowych, za wyjątkiem sJu”ów ogJoszeniowych; 

2) wskazuje się nastę”ujące stanowiska archeologiczne, dla których ustala się strefę W II czę`ciowej 
ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie z rysunkiem planu: 

a) stanowisko archeologiczne E-554, nr AZP 14-17/70, 

b) stanowisko archeologiczne E-516, nr AZP 15-17/42; 

3) w granicach strefy W II czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych ustala się: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem do s”raw ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprze-

dzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lo-

nych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 
4) wskazuje się nastę”ujące stanowiska archeologiczne, dla których ustala się strefę W III ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych 
badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu: 

a) stanowisko archeologiczne E-548, nr AZP 14-17/68, 

b) stanowisko archeologiczne E-549, nr AZP 14-17/69, 

c) stanowisko archeologiczne E-550, nr AZP 15-17/69, 

d) stanowisko archeologiczne E-551, nr AZP 15-17/70, 

e) stanowisko archeologiczne E-552, nr AZP 15-17/71; 

5) w granicach strefy W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ustala się: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim 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 odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 
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6) wskazuje się nastę”ujące obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków: 
a) budynek przy ul. Kukinka 3 - nr w ewidencji A-021, 

b) budynek przy ul. Kukinka 7 - nr w ewidencji A-0-22, 

c) budynek przy ul. Kukinka 9 - nr w ewidencji A-023, 

d) budynek przy ul. Kukinka 14 - nr w ewidencji A-024, 

e) budynek przy ul. Kukinka 18; 

7) dla obiektów wymienionych w § 7 pkt 6 będących w gminnej ewidencji zabytków ustala się: 
a) zakaz zmiany gabarytów obiektu ”o”rzez nadbudowę, 
b) zakaz zmiany ksztaJtu dachu, wystroju i kompozycji elewacji, formę stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz innych elementów stanowiących o warto`ci kulturowej obiektu, 
c) zakaz okJadania elewacji ”anelami z tworzyw sztucznych, 

d) do”uszcza się ocie”lenie obiektu z zachowaniem wystroju i kompozycji elewacji o warto`ci kultu-

rowej obiektu, 

e) do”uszcza się rozbudowę budynku wyJącznie z tyJu obiektu zachowując gabaryty, ksztaJtu da-

chu, formę stolarki okiennej i drzwiowej, 

f) do”uszcza się ada”tacje ”oddaszy na cele uwytkowe, 
g) do”uszcza się rozbiórkę obiektów chronionych ustaleniami ”lanu, będących w gminnej ewidencji 

zabytków, wyJącznie w ”rzy”adku zJego stanu technicznego obiektu, 
h) rozbiórka mowe być dokonana ”o wykonaniu badaL technicznych i inwentaryzacji obiektu, której 

jeden egzem”larz winien być ”rzekazany do wJa`ciwego urzędu zajmującego się ochrona zabyt-

kówŁ 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ksztaJtowania ”rzestrzeni o znaczeniu publicznym i ogólnodostę”nym: 

1) w granicach obszaru objętego ”lanem nie wystę”ują obszary ”rzestrzeni ”ublicznej w rozumieniu 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) wyznacza się nastę”ujące tereny i obiekty o znaczeniu publicznym, ogólnodostę”nym: 

a) tereny dróg ”ublicznych klasy: zbiorczej, lokalnej i dojazdowej, 

b) tereny ciągów ”ieszo-jezdnych, 

c) teren usJug ”ublicznych; 
3) na caJym obszarze objętym planem zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów 

usJugowo-handlowych, kem”ingów, namiotów oraz domków holenderskich; 

4) odno`nie obiektów maJej architektury: 
a) ustala się wy”osawenie terenów o znaczeniu publicznym i ogólnodostę”nym w niezbędne obiekty 

maJej architektury, w szczególno`ci: elementy o`wietlenia ulicznego, Jawki, `mietniki, itp., 

b) ustala się ujednolicenie formy architektonicznej i materiaJu z jakiego są wykonane obiekty maJej 
architektury, w szczególno`ci: latarnie uliczne, Jawki, `mietniki lokalizowane w granicach po-

szczególnych ciągów komunikacyjnych (ulic); 

5) nakazuje się dostosowanie ”ublicznych ciągów komunikacyjnych do ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych 
poprzez: 

a) obniwenie do ”oziomu jezdni krawęwnika chodnika na caJej szeroko`ci ”rzej`ć dla ”ieszych 

w s”osób umowliwiający zjazd i wjazd osobie ”oruszającej się na wózku, 
b) wprowadzenie w jezdni nawierzchni anty”o`lizgowych w rejonach ”rzej`ć dla ”ieszych, 
c) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrówniającej się fakturze, wyczuwalnej dla osób z dysfunkcją 

wzroku na chodnikach ”rzed krawęwnikami opuszczonymi do poziomu jezdni, 

d) dostosowanie obiektów maJej architektury: Jawek, kiosków, wiat, tablic i sJu”ów informacyjnych, 

budek telefonicznych do ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, a ich lokalizacja nie powinna kolido-

wać z pasami dla ruchu pieszego, 

e) stosowanie krawęwników o”uszczonych w miejscach ”ostojowych dla osób nie”eJnos”rawnych 

w liniach rozgraniczających drógŁ 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania terenów i obiektów ”odlegających ochronie na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych, w tym terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi: 

1) wskazuje się granicę obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią (Strugi Malechowskiej) o prawdo-

”odobieLstwie wystą”ienia ”owodzi 1%, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) w granicach obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią obowiązują zakazy i nakazy zgodnie 

z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególno`ci: 
a) zakaz gromadzenia `cieków, odchodów zwierzęcych, `rodków chemicznych, a takwe innych ma-

teriaJów, które mogą zanieczy`cić wody, 
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b) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej i wznoszenia wszelkich budowli niezwiązanych 

z ochroną ”rzeciw”owodziową, 
c) zakaz sadzenia drzew i krzewów, z wyjątkiem ”lantacji wiklinowych na ”otrzeby regulacji wód 

oraz ro`linno`ci będącej elementem zabudowy biologicznej doliny rzeki lub sJuwącej do wzmoc-

nienia brzegów, 
d) zakaz wykonywania wszelkich robót ziemnych zmieniających uksztaJtowanie terenu, z wyjątkiem 

robót związanych z regulacją lub utrzymaniem wódŁ 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) ustala się linie rozgraniczające tereny o równych funkcjach i równym sposobie zagospodarowania okre-

`lone na rysunku ”lanu; 
2) wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanuŁ Wszelkie obiekty budow-

lane, za wyjątkiem stacji transformatorowych oraz przepom”owni `cieków, na terenach, na których 
wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy muszą być sytuowane zgodnie z tymi liniami. 

§ 11. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem 

miejscowym: 

1) kawda dziaJka budowlana winna ”osiadać: 
a) dostę” do drogi ”ublicznej, 
b) mowliwo`ć realizowania miejsc postojowych dla samochodów w ilo`ci okre`lonej w ustaleniach 

szczegóJowych, 
c) mowliwo`ć wydzielenia miejsc wJa`ciwego gromadzenia od”adów, 
d) mowliwo`ć ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej; 

2) ograniczenia wielko`ci wydzielanych dziaJek oraz zakazy ”odziaJów nie dotyczą wydzieleL ”od urzą-
dzenia infrastruktury technicznej; 

3) ”odziaJ ”oszczególnych terenów elementarnych na dziaJki budowlane musi uwzględniać ”otrzebę 
wydzielenia niezbędnych terenów dla realizacji obiektów infrastruktury technicznej, dróg wewnętrz-
nych, sięgaczy dojazdowych; 

4) w ”rzy”adku ”odziaJu na dziaJki budowlane nalewy ”rzyjąć: 
a) wielko`ci wskazane w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów elementarnych, 

b) ograniczenia wielko`ci dziaJek nie dotyczą ”odziaJów dokonywanych w celu wydzielenia dojazdu 

do dziaJek budowlanych lub w celu wydzielenia dziaJki na ”owiększenie dziaJki sąsiedniej, 
c) minimalny front dziaJki budowlanej okre`lony w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych 

terenów elementarnych, 

d) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego musi wynosić od 70o do 90o. 

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad rozbudowy, budowy i remontów systemów komunikacji: 

1) droga publiczna klasy zbiorczej oznaczona symbolem KDZ-01 jest ciągiem komunikacyjnym o znacze-

niu ponadlokalnym, stanowiącym ”oJączenie ”omiędzy gminą Ustronie Morskie a gminą Śygowo; 
2) drogi klasy lokalnej oznaczone symbolem KDL są ciągami komunikacyjnymi o znaczeniu lokalnym, 

stanowią ”oJączenia komunikacyjne pomiędzy obszarem objętym planem a Ustroniem Morskim oraz 

terenami inwestycyjnymi wyznaczonymi w studium, wzdJuw ”rojektowanej drogi krajowej nr 11, za-

”ewniają obsJugę komunikacyjną dla istniejącego i projektowanego zagospodarowania na obszarze 

planu; 

3) drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolem KŚŚ oraz ciągi ”ieszo-jezdne oznaczone sym-

bolem KPJ za”ewniają obsJugę komunikacyjną dla istniejącego i projektowanego zagospodarowania 

na obszarze objętym planem; 

4) drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KŚW za”ewniają obsJugę komunikacyjną dla istniejącego i pro-

jektowanego zagospodarowania na obszarze planu; 

5) do”uszcza się realizację `ciewek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych i ciągów 
pieszo-jednych na obszarze planu. 

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

1) podziemne sieci infrastruktury technicznej ”owinny być ”rowadzone w liniach rozgraniczających dróg 
publicznych; 

2) w przypadku braku mowliwo`ci ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej ”rzez teren dróg ”ublicz-

nych do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej ”rzez tereny ”rzeznaczone na inne 
cele, po zawarciu odpowiedniej umowy pomiędzy inwestorem a wJa`cicielem terenu; 
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3) w zalewno`ci od ”otrzeb na wszystkich terenach elementarnych do”uszcza się lokalizację urządzeL 

i obiektów infrastruktury technicznej, w szczególno`ci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzania `cieków, zao”atrzenia w energię elektryczna i gaz, na zasadach okre`lonych w prze-

”isach odrębnych; 
4) ustala się nastę”ujące ogólne zasady dotyczące zao”atrzenia w wodę: 

a) dla caJego obszaru objętego ”lanem ustala się zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej ”o”rzez 
”odJączenie do istniejących i projektowanych sieci, 

b) do czasu realizacji sieci wodociągowej do”uszcza się budowę indywidualnych ujęć wód na zasa-

dach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 
c) do”uszcza się budowę studni sJuwących do czer”ania wód do celów gos”odarczych; 

5) ustala się nastę”ujące ogólne zasady dotyczące gos”odarki `ciekowej: 
a) od”rowadzenie `cieków bytowych z ”oszczególnych dziaJek budowlanych nastą”i ”o”rzez sieć 

kanalizacyjną do oczyszczalni `cieków; 
b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do”uszcza się od”rowadzanie `cieków bytowych do indy-

widualnych oczyszczalni `cieków realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) na wszystkich terenach, za wyjątkiem: terenów dróg ”ublicznych, ”arkingów wielostanowiskowych 

(powywej 10 miejsc parkingowych w jednym kompleksie) oraz terenu elementarnego oznaczone-

go symbolem P-1 do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych do gruntu w granicach wJasnej 
dziaJki budowlanej, 

d) od”rowadzenie wód o”adowych z terenów dróg ”ublicznych, ”arkingów wielostanowiskowych 
(”owywej 10 miejsc parkingowych w jednym kompleksie) oraz terenu elementarnego oznaczone-

go symbolem P-1 nastą”i, ”o ”odczyszczeniu, ”o”rzez sieć kanalizacji deszczowej albo ”o”rzez 
powierzchniowy system od”rowadzania wód do istniejącego i projektowanego systemu rowów 
melioracyjnych lub wód ”Jynących, 

e) ”odczyszczanie wód o”adowych na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 
f) ustala się lokalizację ”rze”om”owni `cieków na terenach elementarnych oznaczonych symbolem 

K zgodnie z rysunkiem planu; 

6) ustala się nastę”ujące ogólne zasady dotyczące zao”atrzenia w energię elektryczną: 
a) zasilanie w energię elektryczną nastą”i z istniejących lub ”rojektowanych linii elektroenergetycz-

nych 15 kV i 0,4 kV, 

b) nalewy sto”niowo likwidować i zastę”ować istniejące linie na”owietrzne `redniego i niskiego na-

”ięcia, które kolidują z projektowanym zainwestowaniem, podziemnymi sieciami kablowymi, 

c) nowe linie elektroenergetyczne nalewy realizować jako ”odziemne wedJug zasad okre`lonych 

w przepisach odrębnych, 
d) nowe stacje transformatorowe nalewy realizować jako kubaturowe lub wbudowane w budynki; 

7) ustala się nastę”ujące ogólne zasady dotyczące zao”atrzenia w energie cie”lną i gaz: 

a) zasilanie w energię cie”lną z indywidualnych lub zbiorowych uródeJ dostarczania cie”Ja w stopniu 

wystarczającym dla ”rawidJowego uwytkowania zgodnego z funkcją, z zaleceniem wykorzystania 

w szczególno`ci: energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego, węgla s”alanego w piecach 

niskoemisyjnych lub odnawialnych uródeJ energii, 
b) do”uszcza się rozbudowę sieci gazowych `redniego i niskiego ci`nienia; 

8) telekomunikacja - ustala się zachowanie istniejącej kablowej sieć telekomunikacyjnej i jej rozbudowę 
wedJug ”otrzeb; 

9) gromadzenie od”adów oraz ich skJadowanie musi być zgodne z zasadami gospodarowania odpadami 

obowiązującymi w gminie Ustronie Morskie, w szczególno`ci: 
a) na kawdej dziaJce budowlanej ustala się obowiązek wydzielenia miejsca gromadzenia od”adów 

staJych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) ustala się obowiązek wy”osawenia dziaJek budowlanych w urządzenia i miejsca umowliwiające se-

gregację od”adów, 
c) do”uszcza się realizację miejsc segregacji od”adów dla zes”oJów dziaJek budowlanych, 
d) od”ady będą wywowone na skJadowisko od”adów, do sortowni od”adów lub s”alarni od”adówŁ 
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RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 14. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

K-1 (0,0092 ha), K-2 (0,0100 ha), K-3 (0,0036 ha), K-4 (0,0102 ha), K-5 (0,0137 ha), K-6 (0,0067 ha), 

K-7 (0,0060 ha), K-8 (0,0036 ha), K-9 (0,0048 ha), K-10 (0,040 ha), 

1) przeznaczenie terenu - przepom”ownia `cieków; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabrania się w”rowadzania wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów ”rze”om-

”owni `cieków, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego - 70% powierzchni tere-

nu elementarnego, 

c) minimalny teren biologicznie czynny w granicach terenu elementarnego - 20% powierzchni tere-

nu elementarnego, 

d) ustala się, we ”owierzchnię biologicznie czynną nalewy zagos”odarować zielenią urządzoną; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się wydzielenie dziaJki na cele infrastruktury kanali-

zacyjnej wzdJuw linii rozgraniczających ”oszczególnych terenów elementarnych; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

a) dla terenu K-1 ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej 

symbolem KDL-01, 

b) dla terenu K-2 ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej 

symbolem KDL-02; 

c) dla terenu K-3 ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 

symbolem KDD-05, 

d) dla terenu K-4 ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 

symbolem KDD-04 ”o”rzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW-05, 

e) dla terenu K-5 ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 

symbolem KDD-02, 

f) dla terenu K-6 ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 

symbolem KDD-01, 

g) dla terenu K-7 ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 

symbolem KDD-02, 

h) dla terenu K-8 ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej 

symbolem KDL-02 ”o”rzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW-10, 

i) dla terenu K-9 ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 

KDW-10, 

j) dla terenu K-10 ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej 

symbolem KDL-02; 

k) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - na warunkach okre`lonych w § 13; 

5) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym 

uwytkowaniem. 

§ 15. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

MN-1 (0,7146 ha); MN-2 (1,8316 ha) 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe wbudowane w bryJę budynku funkcji ”odstawowej 

o ”owierzchni nie”rzekraczającej 30% ”owierzchni uwytkowej budynku; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, 
b) ”oza zabudową mieszkaniową wolnostojącą do”uszcza się realizację jednego budynku gos”o-

darczego albo jednego budynku garawowego albo jednego budynku gos”odarczo-garawowego, 
c) wolnostojący budynek garawowy, gospodarczy lub gospodarczo-garawowy nalewy lokalizować wy-

Jącznie na za”leczu dziaJki budowlanej, 
d) do”uszcza się realizację budynku gos”odarczego albo budynku garawowego albo budynku gos”o-

darczo-garawowego wbudowanego w budynek funkcji podstawowej, 
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e) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczonej symbolem KDW-01, 

- w odlegJo`ci 12 m od linii rozgraniczającej z terenem elementarnym oznaczonym symbolem 

ZL- 1, ZL- 2, ZL- 3, 

f) minimalny teren biologicznie czynny - 70% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
g) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.5 w granicach dziaJki budowlanej, 
h) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

j) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych - 10 m, 

k) maksymalna wysoko`ć budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - 5 m, 

l) dachy dla budynków mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci 
od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, w szczególno`ci 
wyklucza się dachy mansardowe, 

m) dachy dla budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie da-

chu muszą mieć jednakowy s”adek, 
n) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

o) ustala się zachowanie jednakowej kolorystyki dla ”okryć dachowych w obrębie jednej dziaJki, 
p) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 

i szaro`ci; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 2000 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 30 m; 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-01, ”o”rzez drogę wewnętrzną oznaczoną sym-

bolem KDW-01, 

b) miejsca postojowe - ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 16. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

MN-3 (2,9104 ha); MN-4 (0,3685 ha); MN-5 (2,1670 ha); MN-6 (2,3856 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe wbudowane w bryJę budynku funkcji ”odstawowej o po-

wierzchni nie”rzekraczającej 30% ”owierzchni uwytkowej budynku; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, 
b) ”oza zabudową mieszkaniową wolnostojącą do”uszcza się realizację jednego budynku gos”o-

darczego albo jednego budynku garawowego albo jednego budynku gos”odarczo-garawowego, 

c) wolnostojący budynek garawowy, gos”odarczy lub gos”odarczo-garawowy nalewy lokalizować wy-

Jącznie na za”leczu dziaJki budowlanej, 
d) do”uszcza się realizację budynku gos”odarczego albo budynku garawowego albo budynku gos”o-

darczo-garawowego wbudowanego w budynek funkcji podstawowej, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem KDD-02, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczonej symbolem KDW-

03, KDW-04, KDW-05, 

- w odlegJo`ci 12 m od linii rozgraniczającej z terenem elementarnym oznaczonym symbolem 

ZL- 9, ZL- 10, ZL- 11, ZL- 12, 
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f) minimalny teren biologicznie czynny - 65% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
g) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.5 w granicach dziaJki budowlanej, 
h) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

j) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych - 10 m, 

k) maksymalna wysoko`ć budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - 5 m, 

l) dachy dla budynków mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci 
od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, w szczególno`ci 
wyklucza się dachy mansardowe, 

m) dachy dla budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie da-

chu muszą mieć jednakowy s”adek, 
n) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

o) ustala się zachowanie jednakowej kolorystyki dla ”okryć dachowych w obrębie jednej dziaJki, 
p) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 

i szaro`ci; 
3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego MN-5 wystę”uje strefa W-II czę`ciowej ochrony 

stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 3; 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 1500 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 30 m; 

5) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-02, ”o”rzez drogi wewnętrzne oznaczone sym-

bolem KDW-03, KDW-04, KDW-05, 

b) miejsca postojowe - ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

6) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

7) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

8) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 17. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 

MN-7 (4,74 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe wbudowane w bryJę budynku funkcji ”odstawowej o po-

wierzchni nie”rzekraczającej 30% ”owierzchni uwytkowej budynku; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, 
b) pomieszczenia gospodarcze i garawowe mogą być realizowane wyJącznie w ramach budynków 

mieszkalnych, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem ”lanu tjŁ:w odlegJo`ci 6 m od linii rozgra-

niczającej z drogą wewnętrzną oznaczonej symbolem KDW-05, 

d) minimalny teren biologicznie czynny - 65% powierzchni w granicach terenu elementarnego, 

e) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.5 w granicach terenu elementarnego, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni w granicach terenu elementarnego, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

h) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych - 10 m, 

i) dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci od 30o do 45o, przy czym 

gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, w szczególno`ci wyklucza się dachy man-

sardowe, 

j) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

k) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 
i szaro`ci; 
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3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego wystę”uje strefa W-II czę`ciowej ochrony stano-

wisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 3; 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki o numerze ewidencyjnym 141/6 - 3,16 ha, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki o numerze ewidencyjnym 141/18 - 1,58 ha; 

5) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-04 ”o”rzez drogę wewnętrzną oznaczoną sym-

bolem KDW-05, 

b) miejsca postojowe - ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

6) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

7) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

8) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 18. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonego na rysunku planu symbolem 

MN-8 (1,5875 ha); MN-9 (0,8573 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe wbudowane w bryJę budynku mieszkalnego o powierzchni nie-

”rzekraczającej 30% ”owierzchni uwytkowej budynku; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, 
b) ”oza zabudową mieszkaniową wolnostojącą do”uszcza się realizację jednego budynku gos”o-

darczego albo jednego budynku garawowego albo jednego budynku gos”odarczo-garawowego, 
c) wolnostojący budynek garawowy, gos”odarczy lub gos”odarczo-garawowy nalewy lokalizować wy-

Jącznie na za”leczu dziaJki budowlanej, 
d) do”uszcza się realizację budynku gos”odarczego albo budynku garawowego albo budynku gos”o-

darczo-garawowego wbudowanego w budynek funkcji podstawowej, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem KDD-01, KDD-04, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczonej symbolem KDW-

02, KDW-05, 

f) minimalny teren biologicznie czynny - 70% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
g) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.4 w granicach dziaJki budowlanej, 
h) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

j) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych - 10 m, 

k) maksymalna wysoko`ć budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - 5 m, 

l) dachy dla budynków - dwuspadowe lub wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci od 30o do 

45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, w szczególno`ci wyklucza 
się dachy mansardowe, 

m) dachy dla budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie dachu 
muszą mieć jednakowy s”adek, 

n) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

o) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 
i szaro`ci; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 2000 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 35 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 
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4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna: 

- dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem MN-8 ustala się obsJugę komunikacyjną 
dziaJek budowlanych z drogi publicznych klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-04 

”o”rzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW-05, 

- dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem MN-9 ustala się obsJugę komunikacyjną 
dziaJek budowlanych z drogi publicznych klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-01 

oraz ”o”rzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW-02, 

b) miejsca postojowe - ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 19. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

MN-10 (0,8721 ha); MN-11 (2,7496 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe wbudowane w bryJę budynku funkcji ”odstawowej o po-

wierzchni nie”rzekraczającej 30% ”owierzchni uwytkowej budynku; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, 
b) ”oza zabudową mieszkaniową wolnostojącą do”uszcza się realizację jednego budynku gos”o-

darczego albo jednego budynku garawowego albo jednego budynku gospodarczo-garawowego, 
c) wolnostojący budynek garawowy, gos”odarczy lub gos”odarczo-garawowy nalewy lokalizować wy-

Jącznie na za”leczu dziaJki budowlanej, 
d) do”uszcza się realizację budynku gos”odarczego albo budynku garawowego albo budynku gospo-

darczo-garawowego wbudowanego w budynek funkcji podstawowej, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- w odlegJo`ci 8 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy zbiorczej oznaczonej sym-

bolem KDZ-01, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem KDD-02, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczonej symbolem KŚW-07, 

- w odlegJo`ci 12 m od linii rozgraniczającej z terenem elementarnym oznaczonym symbolem 

ZL- 7, 

f) minimalny teren biologicznie czynny - 65% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
g) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.5 w granicach dziaJki budowlanej, 
h) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

j) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych - 10 m, 

k) maksymalna wysoko`ć budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - 5 m, 

l) dachy dla budynków mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci 
od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, w szczególno`ci 
wyklucza się dachy mansardowe, 

m) dachy dla budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie da-

chu muszą mieć jednakowy s”adek, 

n) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

o) dla budynków istniejących do”uszcza się zachowanie dachów w kolorze grafitowym, zgodnie ze 

stanem istniejącym, 

p) ustala się zachowanie jednakowej kolorystyki dla ”okryć dachowych w obrębie jednej dziaJki, 
q) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 

i szaro`ci; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
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b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 30 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nych klasy dojazdowej oznaczonych symbolem KDD-02 oraz ”o”rzez drogę wewnętrzną ozna-

czoną symbolem KDW-07, 

b) miejsca postojowe - ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 20. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

MN-12 (2,2387 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe wbudowane w bryJę budynku mieszkalnego o powierzchni nie-

”rzekraczającej 30% ”owierzchni uwytkowej budynku; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, 
b) ”oza zabudową mieszkaniową wolnostojącą do”uszcza się realizację jednego budynku gos”o-

darczego albo jednego budynku garawowego albo jednego budynku gos”odarczo-garawowego, 
c) wolnostojący budynek garawowy, gos”odarczy lub gos”odarczo-garawowy nalewy lokalizować wy-

Jącznie na za”leczu dziaJki budowlanej, 
d) do”uszcza się realizację budynku gos”odarczego albo budynku garawowego albo budynku gos”o-

darczo-garawowego wbudowanego w budynek funkcji podstawowej, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- w odlegJo`ci 8 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy zbiorczej oznaczonej sym-

bolem KDZ-01, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczonej symbolem KDW-08, 

f) minimalny teren biologicznie czynny - 50% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
g) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.6 w granicach dziaJki budowlanej, 
h) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

j) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych - 10 m, 

k) maksymalna wysoko`ć budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego 
budynków - 5 m, 

l) dachy dla budynków mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci 
od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, w szczególno`ci 
wyklucza się dachy mansardowe, 

m) dachy dla budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - dwuspadowe 

lub wielospadowe o gJównych s”adkach ”oJaci od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie dachu 
muszą mieć jednakowy s”adek, 

n) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

o) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 
i szaro`ci; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 1200 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 25 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-01 ”o”rzez drogi wewnętrzne oznaczone symbo-

lem KDW-08, 
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b) miejsca postojowe - ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 21. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

MN-13 (1,8796 ha); MN-14 (3,0876): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe wbudowane w bryJę budynku mieszkalnego o powierzchni nie-

”rzekraczającej 30% ”owierzchni uwytkowej budynku; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, 
b) ”oza zabudową mieszkaniową wolnostojącą do”uszcza się realizację jednego budynku gos”o-

darczego albo jednego budynku garawowego albo jednego budynku gos”odarczo-garawowego, 
c) wolnostojący budynek garawowy, gos”odarczy lub gos”odarczo-garawowy nalewy lokalizować wy-

Jącznie na za”leczu dziaJki budowlanej, 

d) do”uszcza się realizację budynku gos”odarczego albo budynku garawowego albo budynku gos”o-

darczo-garawowego wbudowanego w budynek funkcji podstawowej, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- w odlegJo`ci 8 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy zbiorczej oznaczonej sym-

bolem KDZ-01, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczonej symbolem KDW-

08, KDW-09, 

f) minimalny teren biologicznie czynny - 65% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 

g) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.5 w granicach dziaJki budowlanej, 
h) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

j) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych - 10 m, 

k) maksymalna wysoko`ć budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego bu-

dynków - 5 m, 

l) dachy dla budynków mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci 
od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, w szczególno`ci 
wyklucza się dachy mansardowe, 

m) dachy dla budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - dwuspadowe 

lub wielospadowe o gJównych s”adkach ”oJaci od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie dachu 
muszą mieć jednakowy s”adek, 

n) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

o) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 
i szaro`ci; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 1400 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 25 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-01 ”o”rzez drogi wewnętrzne oznaczone symbo-

lem: KDW-08, KDW-09, 

b) miejsca postojowe - ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 
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5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotych-

czasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 22. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

MN-15 (2,7037 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe wbudowane w bryJę budynku mieszkalnego o powierzchni nie-

”rzekraczającej 30% ”owierzchni uwytkowej budynku; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, 
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do”uszcza się realizację jednego budynku gos”o-

darczego albo jednego budynku garawowego albo jednego budynku gos”odarczo-garawowego, 
c) ograniczenia ilo`ci budynków garawowych i gos”odarczych nie dotyczą istniejącej zabudowy za-

grodowej, 

d) wolnostojący budynek garawowy, gos”odarczy lub gos”odarczo-garawowy nalewy lokalizować wy-

Jącznie na za”leczu dziaJki budowlanej, 
e) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rowadzenia wszel-

kich robót budowlanych okre`lonych ”rze”isami odrębnymi przy zachowaniu parametrów zabu-

dowy i zagos”odarowania terenu okre`lonych w niniejszym paragrafie, 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: w odlegJo`ci 6 m od linii rozgra-

niczającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-01 i od linii rozgraniczającej 
z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-05, 

g) minimalny teren biologicznie czynny - 50% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
h) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.6 w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

k) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych - 10 m, 

l) maksymalna wysoko`ć budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - 5 m, 

m) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - 10 m, 

n) dachy dla budynków mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci 
od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, w szczególno`ci 
wyklucza się dachy mansardowe, 

o) dachy dla budynków: garawowego, gospodarczego lub gospodarczo-garawowego - dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie da-

chu muszą mieć jednakowy s”adek, 
p) dachy dla budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - dwuspadowe o s”adkach gJównych 

”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, 
q) kalenice dachów budynków mieszkalnych - równolegle do drogi ”ublicznej klasy lokalnej ozna-

czonej symbolem KDL-01, 

r) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

s) dla budynków istniejących do”uszcza się zachowanie dachów w kolorze grafitowym, zgodnie ze 

stanem istniejącym, 

t) ustala się zachowanie jednakowej kolorystyki dla ”okryć dachowych w obrębie jednej dziaJki, 
u) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 

i szaro`ci 
v) dla obiektów będących w gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia zawarte z w § 7 pkt 7; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 1200 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 25 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-01; 
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b) miejsca postojowe - ustala się minimum 2 miejsc postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 23. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

MN-16 (1,6861 ha); MN-17 (1,8381 ha); MN-18 (1,9605 ha) MN-19 (3,6827 ha), MN-20 (0,6777 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe wbudowane w bryJę budynku mieszkalnego o powierzchni nie-

”rzekraczającej 30% ”owierzchni uwytkowej budynku; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, 
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do”uszcza się realizację jednego budynku gos”o-

darczego albo jednego budynku garawowego albo jednego budynku gos”odarczo-garawowego, 
c) ograniczenia ilo`ci budynków garawowych i gos”odarczych nie dotyczą istniejącej zabudowy za-

grodowej, 

d) wolnostojący budynek garawowy, gos”odarczy lub gos”odarczo-garawowy nalewy lokalizować wy-

Jącznie na za”leczu dziaJki budowlanej, 
e) do”uszcza się realizację budynku gos”odarczego albo budynku garawowego albo budynku gos”o-

darczo-garawowego wbudowanego w budynek funkcji podstawowej, 

f) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rowadzenia wszel-

kich robót budowlanych okre`lonych ”rze”isami odrębnymi przy zachowaniu parametrów zabu-

dowy i zagos”odarowania terenu okre`lonych w niniejszym paragrafie, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj. 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczonej symbo-

lem KDL-01 oraz od linii rozgraniczającej drogi ”ublicznej klasy dojazdowej oznaczonej sym-

bolem: KDD-05 i KDD-06, oraz od drogi wewnętrznej KŚW-13 i KDW-14, 

- w odlegJo`ci 18 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, 

h) minimalny teren biologicznie czynny - 65% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.5 w granicach dziaJki budowlanej, 
j) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

l) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych - 10 m, 

m) maksymalna wysoko`ć budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - 5 m, 

n) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - 10 m 

o) dachy dla budynków mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci 
od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, w szczególno`ci 
wyklucza się dachy mansardowe, 

p) dachy dla budynków: garawowego, gospodarczego lub gospodarczo-garawowego - dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie da-

chu muszą mieć jednakowy s”adek, 
q) dachy dla budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - dwuspadowe o spadkach gJównych 

”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, 
r) kalenice dachów budynków mieszkalnych - równolegle do drogi ”ublicznej klasy lokalnej ozna-

czonej symbolem KDL-01, 

s) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

t) dla budynków istniejących do”uszcza się zachowanie dachów w kolorze grafitowym, zgodnie ze 

stanem istniejącym, 

u) ustala się zachowanie jednakowej kolorystyki dla ”okryć dachowych w obrębie jednej dziaJki, 
v) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 

i szaro`ci, 
3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego MN-19 wystę”uje strefa W-III ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 5; 
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4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 1500 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 23 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

5) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-01, dróg ”ublicznych klasy dojazdowej oznaczonych 
symbolem KDD-05 i KDD-06, oraz ”o”rzez drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KDW-13, 

KDW-14, 

b) miejsca postojowe - minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

6) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

7) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

8) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 24. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

MN-21 (0,5905 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe wbudowane w bryJę budynku mieszkalnego o powierzchni nie-

”rzekraczającej 30% ”owierzchni uwytkowej budynku; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, 
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do”uszcza się realizację jednego budynku gos”o-

darczego albo jednego budynku garawowego albo jednego budynku gos”odarczo-garawowego, 
c) wolnostojący budynek garawowy, gos”odarczy lub gos”odarczo-garawowy nalewy lokalizować wy-

Jącznie na za”leczu dziaJki budowlanej, 
d) do”uszcza się realizację budynku gos”odarczego albo budynku garawowego albo budynku gospo-

darczo-garawowego wbudowanego w budynek funkcji podstawowej, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj. - w odlegJo`ci 6 m od linii rozgra-

niczającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-01, 

f) minimalny teren biologicznie czynny - 60% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
g) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.5 w granicach dziaJki budowlanej, 
h) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nad-

ziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

j) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych - 10 m, 

k) maksymalna wysoko`ć budynków: garawowego, gos”odarczego lub gospodarczo-garawowego - 5 m, 

l) dachy dla budynków mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci 
od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, w szczególno`ci 
wyklucza się dachy mansardowe, 

m) dachy dla budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie da-

chu muszą mieć jednakowy s”adek, 
n) kalenice dachów budynków mieszkalnych - równolegle do drogi publicznej klasy lokalnej ozna-

czonej symbolem KDL-01, 

o) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

p) ustala się zachowanie jednakowej kolorystyki dla ”okryć dachowych w obrębie jednej dziaJki, 

q) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 
i szaro`ci, 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 1400 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 21 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 105 ｦ 14262 ｦ Poz. 1874 

 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-01, 

b) miejsca postojowe - minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 25. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

MN/UT-1 (1,7760 ha); MN/UT-2 (2,1704 ha); MN/UT-3 (1,7586 ha); MN/UT-4 (2,8326 ha), MN/UT-5 

(1,3136 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) zabudowa usJug turystyki; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 
b) budynki usJug turystyki wolnostojące lub ”okoje, a”artamenty do wynajęcia w budynkach miesz-

kalnych, 

c) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rowadzenia wszel-

kich robót budowlanych okre`lonych ”rze”isami odrębnymi przy zachowaniu parametrów zabu-

dowy i zagos”odarowania terenu okre`lonych w niniejszym paragrafie, 

d) do”uszcza się ada”tację budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej na funkcję zabudo-

wy usJug turystyki, 
e) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pomieszczenia gospodarcze i garawowe do”uszcza 

się wyJącznie w ramach budynków mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków miesz-

kalno-usJugowych, 
f) ograniczenie lit. e) nie dotyczy istniejącej zabudowy zagrodowej do czasu zmiany jej funkcji, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem MN/UT-1 w odlegJo`ci 6 m od linii rozgra-

niczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-01 oraz w odlegJo-

`ci 12 m od linii rozgraniczającej z terenem elementarnym oznaczonej symbolem ZL-7, 

- dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem MN/UT-2 i MN/UT-3 w odlegJo`ci 6 m od 

linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczoną symbolem KDD-02 i KDD-

03 oraz drogą wewnętrzną oznaczona symbolem KDW-06, w odlegJo`ci 18 m od osi napo-

wietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, 

- dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem MN/UT-4 w odlegJo`ci 8 m od linii rozgra-

niczającej z drogą ”ubliczną klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-01, w odlegJo`ci 6 m 

od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczoną symbolem KDD-02 

i KDD-03, 

- dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem MN/UT-5 w odlegJo`ci 10 m od linii roz-

graniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-04 i KDD-05 

oraz w odlegJo`ci 18 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, 

h) minimalny teren biologicznie czynny - 60% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 

i) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.5 w granicach dziaJki budowlanej, 
j) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych, budynków usJug tury-

styki i budynków mieszkalno-usJugowych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu 

uwytkowym, 

l) maksymalna wysoko`ć dla budynków mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-

usJugowych - 10 m, 

m) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - 10 m, 

n) dachy dla budynków mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych 

- dwuspadowe i wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci dachu od 30o do 45o, przy czym 

gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, 
o) dachy dla budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - dwuspadowe o s”adkach gJównych 

”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, 
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p) ”okrycie dachów - dachówka, blachodachówka w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

q) dla budynków istniejących do”uszcza się zachowanie dachów w kolorze grafitowym, zgodnie ze 

stanem istniejącym, 

r) ustala się zachowanie jednakowej kolorystyki dla ”okryć dachowych w obrębie jednej dziaJki, 
s) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 

i szaro`ci; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 2000 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 35 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z dróg ”ublicz-

nych klasy dojazdowej oznaczonych symbolem: KDD-01; KDD-02; KDD-03, KDD-04, KDD-05 

oraz ”o”rzez drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KDW-06, KDW-07, 

b) miejsca postojowe: 

- ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, 

- ustala się minimum 1 miejsce ”ostojowe na jeden ”okój go`ciny lub a”artament; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 26. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

MN/UT-6 (2,3874 ha); MN/UT-7 (3,6520 ha); MN/UT - 8 (4,1078 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) zabudowa usJug turystyki; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 
b) budynki usJug turystyki wolnostojące lub ”okoje, a”artamenty do wynajęcia w budynkach miesz-

kalnych, 

c) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rowadzenia wszel-

kich robót budowlanych okre`lonych ”rze”isami odrębnymi przy zachowaniu parametrów zabu-

dowy i zagos”odarowania terenu okre`lonych w niniejszym paragrafie, 

d) do”uszcza się ada”tację budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej na funkcję zabudo-

wy usJug turystyki, 
e) pomieszczenia gospodarcze i garawowe muszą być realizowane wyJącznie w ramach budynków 

mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych, za wyjątkiem bu-

dynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej, 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem MN/UT-6 w odlegJo`ci 8 m od linii rozgra-

niczającej z drogą ”ubliczną klasy zbiorczej oznaczoną symbolem KDZ-01, w odlegJo`ci 10 m 

od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczoną symbolem KDD-04, 

KDD-05, 

- dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem MN/UT-7, MN/UT-8 w odlegJo`ci 10 m od 

linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczoną symbolem: KDD-05, 

g) minimalny teren biologicznie czynny - 60% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
h) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.5 w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych, budynków usJug tury-

styki i budynków mieszkalno-usJugowych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu 

uwytkowym, 

k) maksymalna wysoko`ć dla budynków mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków 
mieszkalno-usJugowych - 10 m, 

l) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - 10 m 
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m) dachy dla budynków mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych 

- dwuspadowe i wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci dachu od 30o do 45o, przy czym 

gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, 
n) dachy dla budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - dwuspadowe o s”adkach gJównych 

”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, 
o) ”okrycia dachów - dachówka lub blachodachówka w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

p) dla budynków istniejących do”uszcza się zachowanie dachów w kolorze grafitowym, zgodnie ze 

stanem istniejącym, ustala się zachowanie jednakowej kolorystyki dla ”okryć dachowych 

w obrębie jednej dziaJki, 
q) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 

i szaro`ci; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 3000 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 40 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 

wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 
4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z dróg ”ublicz-

nych klasy dojazdowej oznaczonych symbolem KDD-04, KDD-05, 

b) miejsca postojowe: 

- ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, 

- ustala się minimum 1 miejsce ”ostojowe na jeden ”okój go`ciny lub a”artament; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 27. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 

MN/U/UT-1 (2,0524 ha); MN/U/UT-2 (8,6189 ha); MN/U/UT-3 (1,7604 ha); MN/U/UT-8 (6,0464 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
- zabudowa usJug turystyki, 

b) uzu”eJniające - zabudowa usJug nieuciąwliwych innych niw usJugi turystyki, która mowe zajmować 
maksymalnie 40% ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków znajdujących się na dziaJce bu-

dowlanej; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 
b) budynki usJug turystyki wolnostojące lub ”okoje, a”artamenty do wynajęcia w budynkach miesz-

kalnych, 

c) usJugi uzu”eJniające wbudowane w bryJę budynku mieszkalnego, budynku usJug turystyki lub bu-

dynku mieszkalno-usJugowego, 
d) pomieszczenia gospodarcze i garawowe muszą być realizowane wyJącznie w ramach budynków 

mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych, za wyjątkiem bu-

dynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej, 

e) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rowadzenia wszel-

kich robót budowlanych okre`lonych przepisami odrębnymi przy zachowaniu parametrów zabu-

dowy i zagos”odarowania terenu okre`lonych w niniejszym paragrafie, 

f) do”uszcza się ada”tację budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej na funkcję zabudo-

wy usJug turystyki, 
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- w odlegJo`ci 8 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy zbiorczej oznaczoną symbo-

lem KDZ-01, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczoną symbo-

lem KDL-02, 
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- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW-

10, KDW-12, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z ciągiem pieszo-jezdnym oznaczonymi symbolem 

KPJ-03 i KPJ-04, 

h) minimalny teren biologicznie czynny - 65% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.5 w granicach dziaJki budowlanej, 
j) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wol-

nostojących, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych - 2 kondygnacje 

nadziemne w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

l) maksymalna wysoko`ć dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, budynków 
usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych - 10 m, 

m) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - 10 m, 

n) dachy dla budynków mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych 

- dwuspadowe i wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci dachu od 30o do 45o, przy czym 

gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, 
o) dachy dla budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - dwuspadowe lub wielospadowe 

o s”adkach gJównych ”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć 
jednakowy spadek, 

p) kalenice dachów budynków mieszkalnych - równolegle do drogi ”ublicznej klasy lokalnej ozna-

czonej symbolem KDL-02, 

q) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

r) dla budynków istniejących do”uszcza się zachowanie dachów w kolorze grafitowym, zgodnie ze 

stanem istniejącym, 

s) ustala się zachowanie jednakowej kolorystyki dla ”okryć dachowych w obrębie jednej dziaJki, 
t) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 

i szaro`ci, 
u) dla obiektów będących w gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia zawarte z w § 7 pkt 7; 

3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego MN/U/UT-1, MN/U/UT-2, MN/U/UT-8, wystę”uje 
strefa W-III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują 
ustalenia zawarte w § 7 pkt 5; 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 2500 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 35 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

5) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-02, ciągi ”ieszo-jezdne oznaczone symbolem KPJ-03 

i KPJ-04 oraz poprzez drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KDW-10, KDW-12, 

b) miejsca postojowe: 

- ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, 

- ustala się minimum 1 miejsce ”ostojowe na jeden ”okój go`ciny lub a”artament; 

- ustala się minimum 3 miejsca ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug; 
6) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

7) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

8) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 28. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

MN/U/UT-4 (0,9408 ha); MN/U/UT-5 (1,1994 ha); MN/U/UT-6 (0,6043 ha); MN/U/UT-7 (0,9948 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
- zabudowa usJug turystyki, 

b) uzu”eJniające - zabudowa usJug nieuciąwliwych, która mowe zajmować maksymalnie 40% po-

wierzchni caJkowitej wszystkich budynków znajdujących się na dziaJce budowlanej; 
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2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 
b) budynki usJug turystyki wolnostojące lub ”okoje, a”artamenty do wynajęcia w budynkach miesz-

kalnych, 

c) usJugi uzu”eJniające wbudowane w bryJę budynku mieszkalnego, budynku usJug turystyki lub bu-

dynku mieszkalno-usJugowego, 

d) pomieszczenia gospodarcze i garawowe muszą być realizowane wyJącznie w ramach budynków 
mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- w odlegJo`ci 45 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczoną symbo-

lem i KDL-03, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczoną symbo-

lem KDL-02, w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej 

oznaczoną symbolem KDD-08, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW-

12, 

f) minimalny teren biologicznie czynny - 60% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
g) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.6 w granicach dziaJki budowlanej, 
h) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych, budynków usJug tury-

styki i budynków mieszkalno-usJugowych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu 

uwytkowym, 

j) maksymalna wysoko`ć dla budynków mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-

usJugowych - 10 m, 

k) dachy dla budynków mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych 

- dwuspadowe i wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci dachu od 30o do 45o, przy czym 

gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, 
l) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

m) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 
i szaro`ci; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 3000 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 35 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-02 i KDL-03, oraz ”o”rzez drogę wewnętrzną ozna-

czona symbolem KDW-12, 

b) miejsca postojowe: 

- ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, 

- ustala się minimum 1 miejsce ”ostojowe na jeden ”okój go`ciny lub a”artament; 

- ustala się minimum 3 miejsca ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug; 
5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 29. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 

MN/U/UT-9 (3,4515 ha); MN/U/UT-10 (6,1127 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
- zabudowa usJug turystyki, 

b) uzu”eJniające - zabudowa usJug nieuciąwliwych innych niw usJugi turystyki, która mowe zajmować 
maksymalnie 40% ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków znajdujących się na dziaJce bu-

dowlanej; 
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2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 
b) budynki usJug turystyki wolnostojące lub ”okoje, a”artamenty do wynajęcia w budynkach miesz-

kalnych, 

c) usJugi uzu”eJniające wbudowane w bryJę budynku mieszkalnego, budynku usJug turystyki lub bu-

dynku mieszkalno-usJugowego, 
d) pomieszczenia gospodarcze i garawowe muszą być realizowane wyJącznie w ramach budynków 

mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych, za wyjątkiem bu-

dynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej, 

e) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z mowliwo`cią ”rowadzenia wszel-

kich robót budowlanych okre`lonych ”rze”isami odrębnymi przy zachowaniu parametrów zabu-

dowy i zagos”odarowania terenu okre`lonych w niniejszym paragrafie, 

f) do”uszcza się ada”tację budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej na funkcję zabudo-

wy usJug turystyki, 
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- w odlegJo`ci 8 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy zbiorczej oznaczoną symbo-

lem KDZ-01, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczoną symbo-

lem KDL-02 oraz ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-04, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem, KŚW-11, 

h) minimalny teren biologicznie czynny - 65% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.5 w granicach dziaJki budowlanej, 
j) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wol-

nostojących, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych - 2 kondygnacje 

nadziemne w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

l) maksymalna wysoko`ć dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, budynków 
usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych - 10 m, 

m) maksymalna wysoko`ć budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - 10 m, 

n) dachy dla budynków mieszkalnych, budynków usJug turystyki i budynków mieszkalno-usJugowych 

- dwuspadowe i wielospadowe o s”adkach gJównych ”oJaci dachu od 30o do 45o, przy czym 

gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, 
o) dachy dla budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - dwuspadowe lub wielospadowe 

o s”adkach gJównych ”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć 
jednakowy spadek, 

p) kalenice dachów budynków mieszkalnych - równolegle do drogi ”ublicznej klasy lokalnej ozna-

czonej symbolem KDL-02, 

q) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

r) dla budynków istniejących do”uszcza się zachowanie dachów w kolorze grafitowym, zgodnie ze 

stanem istniejącym, 

s) ustala się zachowanie jednakowej kolorystyki dla ”okryć dachowych w obrębie jednej dziaJki, 
t) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 

i szaro`ci, 
u) dla obiektów będących w gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia zawarte z w § 7 

pkt 7; 

3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego MN/U/UT-10 wystę”uje strefa W-III ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 7 

pkt 5; 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 2000 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 30 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

5) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-02, ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 

KPJ-04 oraz ”o”rzez drogę wewnętrzną oznaczona symbolem KDW-11, 
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b) miejsca postojowe: 

- ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, 

- ustala się minimum 1 miejsce ”ostojowe na jeden ”okój go`ciny lub a”artament; 

- ustala się minimum 3 miejsca ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug; 
6) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

7) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

8) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 30. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

U/MN-1 (2,5192 ha); U/MN-2 (0,5773 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa usJug nieuciąwliwych, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki usJugowe wolnostojące, 
b) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 
c) budynki usJugowo-mieszkalne wolnostojące, 
d) poza budynkami: usJugowymi, mieszkalnymi i usJugowo-mieszkalnymi do”uszcza się realizację 

jednego budynku gos”odarczego lub garawowego lub gos”odarczo-garawowego, 
e) wolnostojący budynek garawowy, gos”odarczy lub gos”odarczo-garawowy nalewy lokalizować wy-

Jącznie na za”leczu dziaJki budowlanej, 
f) do”uszcza się realizację budynku gos”odarczego albo budynku garawowego albo budynku gos”o-

darczo-garawowego wbudowanego w budynek funkcji podstawowej, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- w odlegJo`ci 8 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną oznaczoną symbolem KDZ-01, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczoną symbo-

lem KDL-01 i KDL-02, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW-09, 

h) minimalny teren biologicznie czynny - 50% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 1.0 w granicach dziaJki budowlanej, 
j) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków usJugowych, mieszkalnych i usJugowo-

mieszkalnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

l) maksymalna wysoko`ć budynków usJugowych, mieszkalnych i usJugowo-mieszkalnych - 12 m, 

m) maksymalna wysoko`ć budynków: garawowego, gos”odarczego i gospodarczo-garawowego - 5 m, 

n) dachy dla budynków usJugowych, mieszkalnych i usJugowo-mieszkalnych - dwuspadowe i wielo-

spadowe o s”adku gJównych ”oJaci dachu od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu mu-

szą mieć jednakowy s”adek, 
o) dachy dla budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - dwuspadowe 

i wielospadowe, o kącie nachylenia ”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie dachu 
muszą mieć jednakowy s”adek, 

p) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki, 
q) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 

i szaro`ci; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 1200 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 25 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna: 

- dla terenu elementarnego U/MN-1 ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych 

z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-01, z drogi publicznej klasy lo-

kalnej oznaczonej symbolem KDL-02, z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW-09, 

- dla terenu elementarnego U/MN-2 ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych 

z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-01; 
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b) miejsca postojowe: 

- ustala się minimum 3 miejsca ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug, 
- ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 31. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 

U/MN-3 (0,7943 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa usJug nieuciąwliwych, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki usJugowe wolnostojące, 
b) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 
c) budynki usJugowo-mieszkalne wolnostojące, 
d) poza budynkami usJugowymi, mieszkalnymi i usJugowo-mieszkalnymi do”uszcza się realizację 

jednego budynku gos”odarczo, garawowego lub gos”odarczo-garawowego, 
e) wolnostojący budynek garawowy, gos”odarczy lub gos”odarczo-garawowy nalewy lokalizować wy-

Jącznie na za”leczu dziaJki budowlanej, 
f) do”uszcza się realizację budynku gos”odarczego albo budynku garawowego albo budynku gos”o-

darczo-garawowego wbudowanego w budynek funkcji podstawowej, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: w odlegJo`ci 6 m od linii rozgra-

niczającej z drogą ”ubliczną oznaczoną symbolem KDL-01, 

h) minimalny teren biologicznie czynny - 50% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.7 w granicach dziaJki budowlanej, 
j) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków usJugowych, mieszkalnych i usJugowo-

mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

l) maksymalna wysoko`ć budynków usJugowych, mieszkalnych i usJugowo-mieszkalnych - 10 m, 

m) maksymalna wysoko`ć budynku garawowego, gos”odarczego i gospodarczo-garawowego - 5 m, 

n) dachy dla budynków usJugowych, mieszkalnych i usJugowo-mieszkalnych - dwuspadowe i wielo-

spadowe, o s”adkach gJównych ”oJaci dachu od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu 
muszą mieć jednakowy s”adek, 

o) dachy dla budynków: garawowego, gos”odarczego lub gos”odarczo-garawowego - dwuspadowe 

i wielospadowe, o kącie nachylenia ”oJaci dachu od 20o do 40o, przy czym gJówne ”oJacie dachu 
muszą mieć jednakowy s”adek, 

p) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

q) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 
i szaro`ci; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 1500 m2, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 25 m, 

c) dla dziaJek budowlanych wydzielanych w gJębi terenów mieszkaniowych ustala się obowiązkowo 
wydzielenie dojazdu bramowego o minimalnej szeroko`ci 5 metrów, który nie jest frontem dziaJki; 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJki budowlanej z drogi publicznej 

klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-01; 

b) miejsca postojowe: 

- ustala się minimum 3 miejsca ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug, 
- minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 
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§ 32. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

UP-1 (0,1780 ha): 

1) przeznaczenie terenu - usJugi ”ubliczne; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) na dziaJce o numerze ewidencyjnym 81 wskazuje się lokalizację boiska s”ortowego lub ”lacu za-

baw dla dzieci, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: w odlegJo`ci 6 m od linii rozgra-

niczającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczoną symbolem KDL-02, 

c) minimalny teren biologicznie czynny w granicach terenu elementarnego - 60% powierzchni tere-

nu elementarnego, 

d) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.2 w granicach terenu elementarnego, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni w granicach terenu elementarnego, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku usJug ”ublicznych - 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

g) maksymalna wysoko`ć budynku usJug ”ublicznych - 10 m, 

h) dach dla budynku usJug ”ublicznych - dwuspadowe lub wielospadowe o s”adkach gJównych ”o-

Jaci od 20o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, w szczegól-

no`ci wyklucza się dachy mansardowe, 

i) pokrycie dachu - dachówka lub blachodachówka w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

j) dla budynku istniejącego do”uszcza się zachowanie dachu w kolorze grafitowym, zgodnie ze sta-

nem istniejącym, 

k) ustala się zachowanie jednakowej kolorystyki dla ”okryć dachowych w obrębie terenu elemen-

tarnego, 

l) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 
i szaro`ci; 

m) ustala się, we teren biologicznie czynny nalewy zagos”odarować zielenią urządzoną; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczającej 

terenu elementarnego; 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-02, 

b) miejsca postojowe: 

- minimum 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 
- minimum 5 miejsc ”ostojowych dla rowerów; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 33. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem UT - 1 

(3,6540 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa usJug turystyki z zapleczem konferencyjno-rekreacyjno-sportowym, na 

dziaJkach o nr ewidencyjnym 141/15 i 141ł16 do”uszcza się budynki zamieszkania zbiorowego, 

b) uzu”eJniające - zabudowa usJug nieuciąwliwych, która mowe zajmować maksymalnie 30% po-

wierzchni caJkowitej wszystkich budynków znajdujących się na dziaJce budowlanej; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- w odlegJo`ci 12 m linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy zbiorczej oznaczoną symbo-

lem KDZ-01, 

- w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczoną 
symbolem KDD-03, 

- w odlegJo`ci 10 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczoną 
symbolem KDD-04, 

- w odlegJo`ci 12 m od linii rozgraniczającej z terenem elementarnym oznaczonym symbolem 

ZL-13, 
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b) minimalny teren biologicznie czynny - 40% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
d) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków hotelarskich: 

- dla budynków z dachami spadzistymi - 4 kondygnacje nadziemne w tym dwie kondygnacje 

w ”oddaszu uwytkowym, 

- dla budynków z dachami ”Jaskimi - 4 kondygnacje nadziemne, 

e) maksymalna wysoko`ć dla obiektów ”rzeznaczenia ”odstawowego - 15 m, 

f) maksymalna wysoko`ć dominanty wysoko`ciowej wskazanej na rysunku ”lanu - 15 m, 

g) dachy - ”Jaskie, dwus”adowe, wielos”adowe, 
h) dla dachów s”adzistych kąt nachylenia - od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą 

mieć jednakowy s”adek, 
i) ”okrycie dachów s”adzistych - dachówka lub blachodachówka w kolorze naturalnej dachówki ce-

ramicznej, 

j) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 
i szaro`ci; 

k) teren biologicznie czynny nalewy zagos”odarować zielenią kom”onowaną z drzew, krzewów, ro-

`lin ozdobnych i ro`linno`ci trawiastej, 
l) ustala się nakaz w”rowadzenia ”odwójnego sz”aleru drzew wzdJuw linii rozgraniczającej z drogą 

”ubliczną klasy zbiorczej oznaczoną symbolem KDZ-01, zgodnie rysunkiem planu; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 4000 m2; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna: 

- ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJki budowlanej z drogi publicznej klasy dojazdowej 

oznaczonej symbolem KDD-03 i KDD-04, 

- do”uszcza się zachowanie istniejącego zjazdu z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej 

symbolem KDZ-01, 

b) warunki postojowe: 

- ustala się minimum 1 miejsce ”ostojowe na jeden ”okój go`ciny lub a”artament, 

- ustala się minimum 5 miejsc ”ostojowych dla autokarów, 
- ustala się minimum 3 miejsca ”ostojowe na kawde 100 m2 powierzchni uwytkowej innych 

usJug nieuciąwliwych niw usJugi turystyki; 
5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci dziaJek 141ł15 i 141/16 - 

30%. 

§ 34. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 

UT/MN - 1 (4,7162 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa usJug turystyki, 
b) uzu”eJniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki usJug turystyki wolnostojące lub ”okoje, a”artamenty do wynajęcia w budynkach miesz-

kalnych, 

b) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 
c) do”uszcza się zabudowę letniskową wyJącznie w formie trwaJej zabudowy w szczególno`ci: bu-

dynki drewniane lub murowane, 

d) w granicach jednej dziaJki budowlanej dla zabudowy letniskowej nalewy ”rzyjąć jednakowy rodzaj 
dachu, jego s”adek, kolorystykę ”okrycia dachowego i jednakowy rodzaj elewacji, 

e) pomieszczenia gospodarcze i garawowe muszą być realizowane wyJącznie w ramach budynków 
usJug turystyki, budynków mieszkalnych, 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: w odlegJo`ci 6 m od linii rozgra-

niczającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczoną symbolem KDL-02, oraz w odlegJo`ci 45 m 

od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczoną symbolem KDL-03, 

g) minimalny teren biologicznie czynny - 75% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
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h) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0.2 w granicach dziaJki budowlanej, 
i) maksymalna powierzchnia zabudowy - 10% powierzchni w granicach dziaJki budowlanej, 
j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych, budynków usJug tury-

styki - 2 kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu uwytkowym, 

k) maksymalna wysoko`ć dla budynków mieszkalnych, budynków usJug turystyki - 10 m, 

l) maksymalna wysoko`ć budynków letniskowych - 6,5 m, 

m) dachy dla budynków mieszkalnych, budynków usJug turystyki - dwuspadowe i wielospadowe 

o spadkach gJównych ”oJaci dachu od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć 
jednakowy spadek, w szczególno`ci wyklucza się dachy mansardowe, 

n) dachy dla budynków letniskowych - dwuspadowe o kacie nachylenia od 30o do 45o, przy czym 

gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, 
o) ”okrycie dachów - dachówka lub blachodachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

p) elewacje zewnętrzne budynków mieszkalnych, budynków usJug turystyki: 
- tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci i szaro`ci, 
- stolarka otworów zewnętrznych w obrębie budynku musi być wykonana z jednakowego ma-

teriaJu i w jednakowym kolorze 

q) elewacje zewnętrzne budynków letniskowych: 
- tynki w kolorze biaJym, 

- do”uszcza się elewacje drewniane, 
- stolarka otworów zewnętrznych w obrębie budynku musi być wykonana z jednakowego ma-

teriaJu i w jednakowym kolorze, przy czym do”uszcza się kolor w odcieniach brązu, 
r) teren biologicznie czynny nalewy zagos”odarować zielenią kom”onowaną z drzew, krzewów, ro-

`lin ozdobnych i ro`linno`ci trawiastej; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 0,5 ha, 

b) minimalny front nowowydzielanych dziaJek - 60 m 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJek budowlanych z drogi publicz-

nej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-02 i KDL-03, 

b) miejsca postojowe: 

- ustala się minimum 1 miejsce ”ostojowe na jeden ”okój go`ciny lub a”artament, 

- ustala się minimum 1 miejsce postojowe na budynek letniskowy, 

- ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 35. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

US-1 (1,1793 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) urządzenia usJug s”ortu i rekreacji, 

b) ”lawa; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się lokalizację boisk s”ortowych, ”laców zabaw dla dzieci i innych urządzeL rekreacji, 
b) wzdJuw brzegu zbiornika wodnego oznaczonego symbolem WS-9 wskazuje się realizacje ”lawy 

trawiastej o maksymalnej szeroko`ci 30 m licząc od linii rozgraniczającej z tym terenem, 

c) dopuszcza się realizację stanowisk wędkarskich oraz altan z miejscem do grillowania, 

d) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury takich jak: Jawki, ”ojemniki na `mieci, 

e) obiekty maJej architektury muszą ”osiadać ujednoliconą formę architektoniczną oraz muszą ”o-

siadać elementy widoczne wykonane z naturalnych materiaJów, takich jak drewno lub kamieL, 
w naturalnej ich kolorystyce, 

f) minimalny teren biologicznie czynny - 90% powierzchni w granicach terenu elementarnego, 

g) ustala się, we nawierzchnie utwardzone nalewy wykonać z materiaJów naturalnych takich jak ka-

mieL naturalny, wwir, drewno, 
h) dla ”laców zabaw dla dzieci i urządzeL s”ortowych do”uszcza się nawierzchnie s”ecjalne; 
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3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczającej 
terenu elementarnego; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJki z drogi publicznej 

klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-02 ”o”rzez drogę wewnętrzną oznaczona symbolem 

KDW-04; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub 

zgodnego z dotychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 36. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

US-2 (5,2774 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) ”odstawowe: usJugi s”ortu, w tym usJugi w zakresie jeudziectwa oraz rekreacji, 
b) uzu”eJniające: zabudowa usJug turystyki, która mowe zajmować maksymalnie 40% powierzchni 

caJkowitej wszystkich budynków znajdujących się na terenie elementarnym; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa usJug s”ortu, 
b) zabudowa usJug turystyki, 
c) ”oza zabudową usJug s”ortu i turystyki do”uszcza się realizacje budynków gos”odarczych, 

w szczególno`ci związanych z hodowlą koni, 
d) minimalny teren biologicznie czynny - 80% powierzchni w granicach terenu elementarnego, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy - 10% powierzchni w granicach terenu elementarnego, 

f) maksymalna wysoko`ć budynków usJug s”ortu, budynków usJug turystyki oraz budynków go-

s”odarczych związanych z hodowlą koni - 10 m, 

g) dachy budynków usJug s”ortu i usJug turystyki - dwuspadowe i wielospadowe, o s”adkach ”oJaci 
dachu od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą ”osiadać jednakowy s”adek, 

h) dachy budynków gos”odarczych - dwuspadowe i wielospadowe, o s”adkach ”oJaci dachu od 20o 

do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą ”osiadać jednakowy s”adek, 
i) ”okrycie dachów - dachówka, w kolorze naturalnej dachówki ceramiczne, 

j) elewacje zewnętrzne: 
- tynki w kolorze biaJym z elementami drewnianymi typu muru pruskiego, mury z cegJy cera-

micznej nietynkowane, kamienia naturalnego, 

- do”uszcza się elewacje drewniane, 
- stolarka otworów zewnętrznych w obrębie budynku musi być wykonana z jednakowego ma-

teriaJu i w jednakowym kolorze, przy czym do”uszcza się kolor w odcieniach brązu; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się wydzielenie dziaJki budowlanej wzdJuw linii roz-

graniczającej teren elementarny; 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej klasy dojazdowej 

oznaczonej symbolem KDD-04, 

b) miejsca postojowe: 

- ustala się minimum 1 miejsce ”ostojowe na jeden ”okój go`ciny lub a”artament; 

- ustala się minimum 2 miejsca ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowej innych 
usJug nieuciąwliwych niw usJugi turystyki; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 37. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

R-1 (7,1905 ha); R-2 (7,4933 ha); R-3 (3,1721 ha); R-4 (27,8952 ha); R-5 (3,2867 ha); R-6 (1,4048 ha); 

R-7 (11,3491 ha); R-8 (22,9585 ha); R-9 (15,3029 ha); R-10 (12,4330 ha); R-11 (9,6276 ha); R-12 

(6,2179 ha): 

1) przeznaczenie terenu - tereny rolnicze; 
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2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, 
b) zabrania się zalesiania terenów Jąk, ”astwisk, nieuwytków i gruntów ornych; 

3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego R-8 wystę”uje strefa W-II czę`ciowej ochrony sta-

nowisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 3; 

4) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego R-7, R-9 R-10, R-12 wystę”uje strefa W-III ograni-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia zawarte 

w § 7 pkt 5; 

5) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) obsJuga komunikacyjna - ustala się wjazd na tereny rolnicze z dróg ”ublicznych klasy drogi lokalnej, 
dojazdowej, ciągów ”ieszo-jezdnych; 

7) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

8) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sa-

downiczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym uwytkowaniem; 

9) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 38. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

RM-1 (1,7102 ha); RM-2 (0,1136 ha); RM-3 (0,7096 ha); RM-4 (1,8531 ha); RM-5 (0,5968 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa zagrodowa, 

b) uzu”eJniające - usJugi agroturystyki; wbudowane w bryJę budynku mieszkalnego o powierzchni 

nie”rzekraczającej 40% ”owierzchni uwytkowej budynku; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące w zabudowie zagrodowej, 

b) minimalny teren biologicznie czynny w granicach terenu elementarnego - 50% powierzchni tere-

nu elementarnego, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni w granicach terenu elementarnego, 

d) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje, 

w tym jedna w ”oddaszu uwytkowym, 

e) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy - 0,4 w granicach dziaJki budowlanej, 
f) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych - 10 m, 

g) maksymalna wysoko`ć budynków garawowych i gospodarczych w zabudowie zagrodowej - 10 m, 

h) dachy budynków mieszkalnych - dwuspadowe i wielospadowe, o s”adkach gJównych ”oJaci da-

chu od 30o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu muszą mieć jednakowy s”adek, 

i) dachy dla budynków garawowych, gos”odarczych w zabudowie zagrodowej - dwuspadowe i wie-

lospadowe, o s”adkach gJównych ”oJaci dachu od 20o do 45o, przy czym gJówne ”oJacie dachu 
muszą ”osiadać jednakowy spadek, 

j) ”okrycie dachów - dachówka, blachodachówka w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

k) elewacje zewnętrzne - tynki w kolorze biaJym lub w jasnych odcieniach: bewu, kremowego, wóJci 
i szaro`ci, 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się wydzielenie dziaJek budowlanych wzdJuw linii 
rozgraniczających ”oszczególnych terenów elementarnych; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna: 

- dla terenu elementarnego RM-1 ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJki z drogi publicznej 

klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-01, 

- dla terenu elementarnego RM-2 i RM-3 ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJki z ciągu ”ie-

szo-jezdnego oznaczonej symbolem KPJ-01, 

- dla terenu elementarnego RM-4 ustala się obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej klasy lokalnej 

oznaczonej symbolem KDL-03 oraz z ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczonej symbolem KPJ-03, 

- dla terenu elementarnego RM-5 ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJki z drogi publicznej 

klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-07; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 
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§ 39. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem: P-1 

(4,0249 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - obiekty ”rodukcyjne, skJady, magazyny, 

b) uzu”eJniające - budynki administracyjno-socjalne; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu tj.: 

- w odlegJo`ci 15 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy zbiorczej oznaczoną sym-

bolem KDZ-01, 

- w odlegJo`ci 15 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczoną symbo-

lem KDL-01, 

b) minimalny teren biologicznie czynny - 35% powierzchni w liniach rozgraniczających terenu ele-

mentarnego, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni w liniach rozgraniczających terenu ele-

mentarnego, 

d) maksymalna liczba kondygnacji dla budynków ”rodukcyjnych, skJadów magazynów - 1 kondy-

gnacja nadziemna, 

e) maksymalna liczba kondygnacji dla budynków administracjno-socjalnych - 2 kondygnacja nad-

ziemne, 

f) maksymalna wysoko`ć budynków ”rodukcyjnych, skJadów, magazynów, budynków administracjo-

socjalnych - 10 m, 

g) ograniczenia wysoko`ci zabudowy nie dotyczą obiektów technicznych sJuwących obiektom pro-

dukcyjnym, 

h) dachy - ”Jaskie, dwus”adowe lub wielos”adowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 10o do 

35o przy czym gJówne ”oJacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą ”osiadać jednako-

wy spadek, 

i) ”okrycie dachów s”adzistych - blacha, dachówka lub blachodachówka, 

j) ustala się zachowanie jednakowej kolorystyki dla ”okryć dachowych w obrębie dziaJki budowlanej, 
k) elewacje zewnętrzne - do”uszcza się wykoLczenia elewacji okJadzinami trwaJymi w caJo`ciowo 

”rojektowanych elewacjach za wyjątkiem blach trapezowych i falistych oraz paneli z tworzyw 

PCV, w szczególno`ci do”uszcza się okJadziny trwaJe ceramiczne, metalowe w naturalnym kolo-

rze metalu, szklane w kolorach naturalnego szkJa, 
l) ustala się nakaz w”rowadzenia ”odwójnego sz”aleru drzew wzdJuw linii rozgraniczającej z drogą 

”ubliczną klasy zbiorczej oznaczoną symbolem KDZ-01 oraz ”ojedynczego wzdJuw linii rozgrani-

czającej z drogą ”ubliczną klasy lokalnej oznaczoną symbolem KDL-01; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia nowowydzielanych dziaJek - 5000 m2; 

4) zasady w zakresie komunikacji: 

a) obsJuga komunikacyjna - ustala się obsJugę komunikacyjną dziaJki z drogi publicznej klasy lokalnej 

oznaczonej symbolem KDL-01, 

b) miejsca postojowe - ustala się minimum 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 
kawde 1000 m2 i 3 miejsca postojowe dla samochodów cięwarowych ”owywej 15 t na kawde 
1000 m2 ”owierzchni uwytkowej budynków; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 40. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

ZL-1 (0,4269 ha); ZL-2 (0,1815 ha); ZL-3 (0,3929 ha); ZL-4 (1,7235 ha); ZL-5 (0,1395 ha); ZL-6 

(4,7941 ha); ZL-7 (17,7900 ha); ZL-8 (1,3541 ha); ZL-9 (0,1980 ha); ZL-10 (0,3707 ha); ZL-11 (0,0408 ha); 

ZL-12 (0,9821 ha); ZL-13 (0,2028 ha); ZL-14 (1,0274 ha); ZL-15 (0,3087 ha); ZL-16 (0,1602 ha): 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - lasy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) wszelkie zagos”odarowanie winno być zgodne z planem urządzenia lasu lub u”roszczonym pla-

nem urządzenia lasu, 
b) dopuszcza się realizację nieutwardzonych ciągów ”ieszych i rowerowych, pod warunkiem, we ich 

realizacja nie będzie ”owodowaJa wycinki drzew; 
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3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego ZL-15 wystę”uje strefa W-III ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 5; 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) zasady obsJugi w zakresie komunikacji - ustala się obsJugę komunikacyjną terenów lasów z dróg ”u-

blicznych, ciągów ”ieszo-jezdnych lub innych dróg zlokalizowanych ”oza obszarem planu; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym 

uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 41. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 

ZU/US-1 (2,0840 ha): 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: 

a) zieleL urządzona, 
b) usJugi s”ortu i rekreacji; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabrania się lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej za wyjątkiem: obiektów maJej architektu-

ry, urządzeL ”lacu zabaw dla dzieci, niekubaturowych urządzeL s”ortu i rekreacji, urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej, 

b) do”uszcza się lokalizację boisk s”ortowych, ”laców zabaw dla dzieci i innych urządzeL rekreacji, 
c) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury takich jak: Jawki, ”ojemniki na `mieci, 

d) obiekty maJej architektury muszą ”osiadać ujednoliconą formę architektoniczną oraz muszą ”o-

siadać elementy widoczne wykonane z naturalnych materiaJów, takich jak drewno lub kamieL, 
w naturalnej ich kolorystyce, 

e) minimalny teren biologicznie czynny - 80% powierzchni w granicach terenu elementarnego, 

f) ustala się, we nawierzchnie utwardzone nalewy wykonać z materiaJów naturalnych, w szczególno-

`ci takich jak: kamieL naturalny, wwir, drewno; 
g) dla ”laców zabaw dla dzieci i urządzeL s”ortowych do”uszcza się nawierzchnie s”ecjalne; 

3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego wystę”uje strefa W-II czę`ciowej ochrony stano-

wisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 3; 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczającej 
terenu elementarnego; 

5) zasady w zakresie komunikacji - ustala się obsJugę komunikacyjną terenu z drogi publicznej klasy 

dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-02 ”o”rzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW-05; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym 

uwytkowaniem; 

7) stawka procentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 

§ 42. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem źI-1 

(0,5859 ha): 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zieleL izolacyjna; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabrania się lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej za wyjątkiem urządzeL i sieci infrastruk-

tury technicznej, 

b) ustala się zagos”odarowanie terenów zielenią wysoką z ”rzewagą gatunków drzew li`ciastych; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zasady w zakresie komunikacji - ustala się obsJugę komunikacyjną terenu z drogi publicznej klasy 

lokalnej oznaczonej symbolem KDL-01; 

5) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym 

uwytkowaniem; 

6) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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§ 43. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

ZR-1 (1,1482 ha); ZR-2 (0,5650 ha); ZR-3 (4,3514 ha); ZR-4 (2,6774 ha); ZR-5 (0,2790 ha); ZR-6 

(5,4376 ha); ZR-7 (7,6649 ha); ZR-8 (7,8842 ha); ZR-9 (0,3225 ha); ZR-10 (1,4708 ha); ZR-11 (1,2842 ha); 

ZR-12 (0,2437 ha); ZR-13 (15,0365 ha); ZR-14 (0,8391 ha) ZR-15(0,6059 ha); ZR-16(1,1021 ha); 

ZR-17 (0,0493 ha); ZR-18(0,1859 ha); ZR-19(0,1218 ha); ZR-20(0,1246 ha); ZR-21(0,1628 ha): 

1) przeznaczenie terenu - Jąki, ”astwiska, nieuwytki, 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabrania się lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem urządzeL i sieci infrastruk-

tury technicznej, 

b) dla terenów elementarnych ZR-4, ZR-5 do”uszcza się lokalizację budynków gos”odarczych 

w pasie terenu o szeroko`ci 15 m licząc od linii rozgraniczającej wyznaczającej na rysunku ”lanu 
tereny oznaczone symbolem WS-5, WS-7, WS-8, o maksymalnej powierzchni zabudowy 20 m2 

i maksymalnej wysoko`ci 4 m, 

c) zabrania się zalesiania terenów Jąk, ”astwisk, nieuwytków, 
d) zakaz realizacji utwardzonych ciągów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających Jąk, ”a-

stwisk, nieuwytków, 
e) dla terenów elementarnych ZR-3, ZR-6 i ZR-7 do”uszcza się lokalizację sztucznego zbiornika 

wodnego na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego ZR-10, ZR-12 i ZR-17 wystę”uje strefa W-III ogra-

niczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia za-

warte w § 7 pkt 5; 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) zasady obsJugi w zakresie komunikacji - ustala się obsJugę komunikacyjną terenów Jąk, ”astwisk, 
nieuwytków z dróg ”ublicznych, ciągów ”ieszo-jezdnych; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym 

uwytkowaniem; 

7) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 44. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

WS-1 (0,0366 ha); WS-2 (0,0743 ha); WS-3 (0,0752 ha): WS-10 (0,0239 ha); WS-11 (0,1373 ha); 

WS-12 (0,0815 ha); WS-13 (0,0194 ha); WS-14 (0,0307 ha); WS-15 (0,0290 ha); WS-16 (0,2269 ha); 

WS-17(0,1188 ha); WS-18 (0,0872 ha); WS-19 (0,0551 ha); WS-20 (0,0557 ha): 

1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe - rowy melioracyjne; 

2) zasady zagos”odarowania terenu wód ”owierzchniowych - zgodnie z przepisami odrębnymi, w szcze-

gólno`ci: 
a) ustala się utrzymanie rowów i kanaJów melioracyjnych w formie otwartej, 

b) do”uszcza się ”rzeskle”ianie rowów melioracyjnych i kanaJów melioracyjnych wyJącznie w celu 

koniecznych ”rzej`ć i ”rzejazdów, 
c) zabrania się wygradzania terenów rowów melioracyjnych i kanaJów melioracyjnych w s”osób 

uniemowliwiający ich konserwację; 
3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego WS-17 i WS-19 wystę”uje strefa W-III ograniczo-

nej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia zawarte 

w § 7 pkt 5; 

4) wskazuje się wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających ”oszczególnych terenów elementarnych; 

5) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym 

uwytkowaniem; 

6) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 45. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

WS-4 (0,8008 ha); WS-5 (1,3179 ha); WS-6 (0,1609 ha); WS-7 (1,5673 ha); WS-8 (0,3567 ha); WS-9 

(0,7443 ha): 

1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) wszelkie prace ziemne w liniach rozgraniczających terenów wód ”owierzchniowych muszą być 
prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury, takich jak: ”omosty i kJadki, 
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c) obiekty maJej architektury muszą ”osiadać elementy widoczne wykonane z drewna; 

d) do”uszcza się zarybianie wód ”owierzchniowych w celach wędkarskich; 
3) wskazuje się wydzielenie dziaJki wzdJuw linii rozgraniczających ”oszczególnych terenów elementarnych; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

a) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem WS-4 ustala się dostę” z ciągu ”ieszo-

jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-01 poprzez teren elementarny oznaczony symbolem ZR-3, 

b) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem WS-5 ustala się dostę” z drogi publicznej klasy 

dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-01 ”o”rzez drogi le`ne realizowane zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi poprzez teren oznaczony symbolem ZL-6, 

c) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem WS-6 ustala się dostę” z drogi publicznej klasy 

dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-01 ”o”rzez drogi le`ne realizowane zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi poprzez teren oznaczony symbolem ZL-7, 

d) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem WS-7 ustala się dostę” z drogi publicznej klasy 

dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-02, 

e) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem WS-8 ustala się dostę” z drogi publicznej klasy 

dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-02, 

f) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem WS-9 ustala się dostę” z drogi publicznej klasy 

dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-02 ”o”rzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 

KDW-04 przez teren elementarny oznaczony symbolem US-1; 

5) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym 

uwytkowaniem; 

6) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 46. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

KDZ-01 (2,7924 ha): 

1) przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 20 m, 

b) przynajmniej z jednej strony ”asa drogowego nalewy wykonać chodnik o minimalnej szeroko`ci 
2 m, 

c) do”uszcza się realizację sz”alerów drzew w liniach rozgraniczających drogi zbiorczej, 
d) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, 
e) do”uszcza się realizację obiektów, urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się wydzielenie dziaJki drogowej wzdJuw linii rozgra-

niczających terenu elementarnego; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

5) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem. 

§ 47. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

KDL-01 (1,3816 ha); KDL-02 (1,6329 ha); KDL-03 (1,1200 ha): 

1) przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 

- drogi publicznej oznaczonej symbolem KDL-01, KDL-02 - minimalnie 12 m, 

- drogi publicznej oznaczonej symbolem KDL-03 - zgodnie z rysunkiem planu tj. 0-5 m w gra-

nicach obszaru objętego ”lanem, ”ozostaJa czę`ć drogi zlokalizowana ”oza obszarem planu, 

b) przynajmniej z jednej strony ”asa drogowego nalewy wykonać chodnik o minimalnej szeroko`ci 
2 m, 

c) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, 
d) do”uszcza się realizację obiektów, urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego KDL-01, KDL-02 wystę”uje strefa W-III ograniczo-

nej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia zawarte 

w § 7 pkt 5; 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się wydzielenie dziaJek drogowych wzdJuw linii roz-

graniczających ”oszczególnych terenów elementarnych; 
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5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem. 

§ 48. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 

KDD-01 (1,5265 ha); KDD-02 (0,8861 ha); KDD-03 (0,3020 ha); KDD-04 (0,5178 ha); KDD-05 

(0,8631 ha); KDD-06 (0,6482 ha); KDD-07 (1,6995 ha); KDD-08 (0,4602 ha): 

1) przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczających ”oszczególnych dróg - 10 m, 

b) dla drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-04 ustala się wykonanie ”lacu 
manewrowego o wymiarach 14x20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, 
d) do”uszcza się realizację obiektów, urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego KDD-02, KDD-06, KDD-07 wystę”uje strefa W-II 

czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 3; 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się wydzielenie dziaJek drogowych wzdJuw linii roz-

graniczających ”oszczególnych terenów elementarnych; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem. 

§ 49. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 

KDW-01 (0,3356 ha); KDW-02 (0,0790 ha); KDW-03 (0,1584 ha); KDW-04 (0,1254 ha); KDW-05 

(0,2683 ha); KDW-06 (0,2760 ha) KDW-07 (0,2008 ha); KDW-08 (0,2715 ha); KDW-09 (0,5164 ha); 

KDW-10 (0,7860 ha); KDW-11 (0,5897 ha); KDW-12 (0,4336 ha); KDW-13 (0,0887 ha), KDW-14 

(0,1462 ha): 

1) przeznaczenie terenu - drogi wewnętrzne; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczających ”oszczególnych dróg: 
- 10 m dla dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW-05, KDW-09, 

- 8 m dla dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW-01, KDW-03, KDW-04, KDW-06, 

KDW-08, KDW-10, KDW-11, KDW-12, KDW-13, KDW-14, 

- 6 m dla dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW-02, KDW-07, 

b) dla dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem: KDW-02, KDW-03, KDW-04, KDW-08, KDW-10, 

KDW-11, KDW-13 ustala się wykonanie ”laców manewrowych o minimalnych wymiarach 14x14 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

c) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, 

d) do”uszcza się realizację obiektów, urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

3) w liniach rozgraniczających terenu elementarnego KDW-10, KDW-12 wystę”uje strefa W-III ograni-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla której obowiązują ustalenia zawarte 

w § 7 pkt 5; 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się wydzielenie dziaJek wzdJuw linii rozgraniczających 
”oszczególnych terenów elementarnych; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

6) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem. 

§ 50. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 

KPJ-01 (0,1043 ha); KPJ-02 (0,1508 ha); KPJ-03 (0,3571 ha); KPJ-04 (0,2590 ha); KPJ-05 (0,2690 ha); 

KPJ-06 (0,2633 ha): 

1) przeznaczenie terenu - ciąg ”ieszo-jezdny; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) minimalna szeroko`ć w liniach rozgraniczających ”oszczególnych ciągów ”ieszo-jezdnych - 8 m, 

b) ustala się utwardzenie nawierzchni ciągów ”ieszo-jezdnych w sąsiedztwie terenów ”rzeznaczo-

nych ”od zabudowę, 
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c) dla ciągach ”ieszo-jezdnych oznaczonych symbolem: KPJ-01, KPJ-06 ustala się wykonanie ”la-

ców manewrowych o minimalnych wymiarach 14x20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

d) do”uszcza się rozrównienie czę`ci jezdnej i ”ieszej wyJącznie fakturą lub kolorem nawierzchni, 

e) zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, 
f) do”uszcza się realizację obiektów, urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - ustala się wydzielenie dziaJek wzdJuw linii rozgraniczających 
”oszczególnych terenów elementarnych; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 

5) tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i uwytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-

tychczasowym uwytkowaniem. 

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe 

§ 51. W granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym dokonuje się zmiany przezna-

czenia: na cele nierolnicze gruntów rolnych o Jącznej ”owierzchni 19,9034 ha za zgodą Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi udzieloną decyzją z dnia 26 marca 2010 r. znak GZ.tr.057-602-136/10 oraz na cele 

niele`ne gruntów le`nych o Jącznej ”owierzchni 0,0376 ha za zgoda MarszaJka Województwa źachodnio-

pomorskiego udzieloną decyzją z dnia 21 kwietnia 2010 r. znak WRiO_-IV-EN-6140-7/10. 

§ 52. 1Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. 

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

wództwa źachodnio”omorskiego oraz jest ”ublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Ustronie 

Morskie. 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Andrzej Basarab 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XL/282/2010 

Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 30 sierpnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XL/282/2010 

Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 30 sierpnia 2010 r. 

w s”rawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

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

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

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 Dz. U. z 2006 r. 

Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Dz. U. 

z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124) 

Rada Gminy Ustronie Morskie rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmŁ) Wójt Gminy Ustronie Morskie ogJosiJ w prasie miej-

scowej oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogJoszeL o wyJoweniu do ”ublicznego wglądu ”rojektu miej-

scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinka wraz z ”rognozą od-

dziaJywania na `rodowiskoŁ Termin wyJowenia ”rojektu ”lanu do ”ublicznego wglądu zostaJ okre`lony 

w dniach od 4 maja 2010 r. do 25 maja 2010 r., w dniu 20 maja 2010 r. zostaJa zorganizowana dyskusja 
”ubliczna nad ”rzyjętymi w ”rojekcie ”lanu rozwiązaniami. 

2. W ogJoszeniu wyznaczono nie”rzekraczalny termin na dzieL 8 czerwca 2010 r., w którym to ter-

minie osoby fizyczne i ”rawne oraz jednostki organizacyjne nie ”osiadające osobowo`ci ”rawnej mogJy 
wnosić uwagi dotyczące ”rojektu ”lanuŁ 

§ 2. Rada Gminy Ustronie Morskie stwierdza, iw do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miej-

scowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinka zJowono osiemna`cie 
uwag. 

§ 3. Rada Gminy Ustronie Morskie podtrzymuje stanowisko Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie 

rozstrzygnięcia uwag zJowonych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu ”lanuŁ 

§ 4. 1. W dniu 25 maja 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 2ł1 obręb 
geodezyjny Kukinka dotyczącą zmiany minimalnej ”owierzchni nowowydzielonych dziaJek budowlanych 

z 2000 m2 na 1500 m2. 

2Ł Uwaga zostaJa uwzględnionaŁ Po w”rowadzeniu ”odziaJu minimalna powierzchnia nowowydzielo-

nych dziaJek budowlanych wynosi 1400 m2. 

§ 5. 1. W dniu 26 maja 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 98 obręb 
geodezyjny Kukinka dotyczącą: 

1) zmiany ”rzeznaczenia rolnej czę`ci dziaJki ewidencyjnej nr 98 na cele zabudowy zagrodowej; 

2) ”rzesunięcia nie”rzekraczalnej linii zabudowy do granicy rozlewiska w stronę drogi oznaczonej symbo-

lem KDL-03. 

2Ł Uwaga zostaJa uwzględnionaŁ 

§ 6. 1. W dniu 28 maja 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJek ewidencyjnych nr 102/3, 

102ł4 102ł5, 102ł6, 102ł7, 102ł8 obręb geodezyjny Kukinka dotyczącą: 

1) uwzględnienia ”odziaJu dziaJek, którego dokonano w 2009 r.; 

2) wytyczenia drogi na dziaJce ewidencyjnej nr 102/2; 

3) ”odziaJu dziaJki ewidencyjnej nr 102ł4 na dwie dziaJki budowlane o powierzchni 1200 m2; 

4) nie”rzedzielania dziaJek ewidencyjnych nr 102/5 i 102ł8 drogą wzdJuw ”asa terenu nieodrolnionegoŁ 

2Ł Uwaga zostaJa uwzględnionaŁ 

§ 7. 1. W dniu 28 maja 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 97 obręb 
geodezyjny Kukinka dotyczącą: 

1) zmiany ”rzebiegu nie”rzekraczalnej linii zabudowy, tak aby objąć istniejące obiekty budowlane; 
2) dopuszczenia na terenie R-6 zabudowy zagrodowej związanej z ”rodukcją rolniczą i szkóJkarskąŁ 
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2Ł Uwaga zostaJa czę`ciowo uwzględnionaŁ 

1) zmieniono przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy, obejmując istniejące budynki; 
2) dla dziaJki ewidencyjnej oznaczonej nr 97 przeznaczenia terenu dokonano zgodnie z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie ”rzyjęte-

go uchwaJą Nr XIII/78/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. Zgodnie z obowiązującym studium czę`ć 
przedmiotowej nieruchomo`ci ”rzeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

usJugowej i zagrodowej. Przeznaczenie to obejmuje pas terenu o szeroko`ci 150 m mierząc od drogiŁ 
PozostaJą czę`ć dziaJki studium przeznacza na cele rolnicze. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

Plan miejscowy uchwala rada gmin, ”o stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami studium Żｱ]Ł Prze-

znaczenie caJej dziaJki na cele zabudowy zagrodowej byJoby naruszeniem zgodno`ci z obowiązującym 

studiumŁ Ponad to czę`ć dziaJki ”rzeznaczona ”od zabudowę jest wystarczająca do realizacji zabudo-

wy zagrodowejŁ Na terenach rolnych do”uszcza się ”rowadzenie dziaJalno`ci rolniczej i szkóJkarskiejŁ 

§ 8. 1. W dniu 28 maja 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 95 obręb 
geodezyjny Kukinka dotyczącą: 

1) zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegJo`ci 45 m od drogi oznaczonej symbolem 

KDL-03; 

2) zmiany minimalnej ”owierzchni nowowydzielonych dziaJek na 0,6 ha; 

3) zmiany minimalnego frontu dziaJki na 60 m. 

2. Uwaga zostaJa uwzględnionaŁ Po w”rowadzeniu ”odziaJu za”ro”onowanego ”rzez wJa`ciciela nie da 
się wyznaczyć dziaJek o minimalnej powierzchni 0,6 ha. W związku z ”owywszym w projekcie planu mi-

nimalna powierzchnia nowowydzielonych dziaJek wynosi 0,5 haŁ PozostaJe uwagi uwzględniono w caJo`ciŁ 

§ 9. 1. W dniu 31 maja 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 30ł4 obręb 
geodezyjny Kukinka dotyczącą braku zgody na ”o”rowadzenie drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 

KDW-11. 

2Ł Uwaga zostaJa uwzględnionaŁ 

§ 10. 1. W dniu 2 czerwca 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 4 obręb 
geodezyjny Kukinka dotyczącą: 

1) zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z zaJączoną ma”ą; 
2) zmiany minimalnej ”owierzchni nowowydzielonych dziaJek budowlanych na 1500 m2; 

3) zmiany minimalnego frontu dziaJki na 25 m; 

4) zmiany maksymalnej powierzchni zabudowy - 30%; 

5) ustalenia drogi dojazdowej zgodnie z zaJączona ma”ąŁ 

2. Uwaga zostaJa czę`ciowo uwzględnionaŁ 

1) w projekcie planu miejscowego zmieniono przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z zaJą-
czoną ma”ą; 

2) w projekcie planu miejscowego zmieniono minimalną ”owierzchnię nowowydzielanych dziaJek budow-

lanych na 1500 m2; 

3) w projekcie planu miejscowego zmieniono minimalny front nowowydzielanych dziaJek budowlanych 
na 25 m; 

4) w projekcie planu miejscowego zachowano ”ierwotne ustalenia dotyczące maksymalnej powierzchni 

zabudowy - 25%; 

5) w projekcie planu miejscowego w”rowadzono drogę wewnętrznąŁ 

§ 11. 1. W dniu 2 czerwca 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJek ewidencyjnych nr 141/15 

i 141ł16 obręb geodezyjny Kukinka dotyczącą: 

1) do”uszczenia na dziaJkach ewidencyjnych nr 141/15 i 141/16 budowy domów s”okojnej staro`ci; 
2) usunięcia niezgodno`ci w tek`cie odno`cie linii zabudowy od KŚź-01; 

3) usunięcia niezgodno`ci w tek`cie odno`nie linii zabudowy oraz zachowanie istniejącego zjazdu z drogi 

zbiorczej KDZ-01 na teren UT-1. 

2Ł Uwaga zostaJa uwzględnionaŁ 
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§ 12. 1. W dniu 2 czerwca 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJek ewidencyjnych nr 141/6 

i 141ł18 obręb geodezyjny Kukinka dotyczącą usunięcia linii zabudowy oraz ”ro”onowanej drogi we-

wnętrznejŁ 

2Ł Uwaga zostaJa uwzględnionaŁ 

§ 13. 1. W dniu 7 czerwca 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 112/4 

obręb geodezyjny Kukinka dotyczącą w”rowadzenia zabudowy jednorodzinnej, rekreacyjnej, siedliskowej 
na gruncie rolnym. 

2Ł Uwaga zostaJa czę`ciowo uwzględnionaŁ Na terenie rolnym wprowadzono zabudowę mieszkanio-

wą jednorodzinną z dopuszczeniem usJug turystyki zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie. 

§ 14. 1. W dniu 7 czerwca 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 138/2 

obręb geodezyjny Kukinka dotyczącą: 

1) zwiększenia terenu ”rzeznaczonego ”o zabudowę MNłUT zgodnie z zaJączonym do uwagi rysunkiem; 

2) zwiększenia maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych do trzech kondygnacji, w tym jedna 

w ”oddaszu uwytkowym; 

3) zmiany minimalnej ”owŁ nowowydzielonych dziaJek budowlanych na 2000 m2; 

4) dopuszczenia lokalizacji sztucznego zbiornika wodnego (staw rybny) na terenie ZR-6; 

5) dopuszczenia zalesienia terenu ZR-6. 

2Ł Uwaga zostaJa czę`ciowo uwzględnionaŁ 

1) w projekcie planu miejscowego zwiększono teren ”rzeznaczony ”od zabudowę MNłUT zgodnie z za-

Jączonym rysunkiem; 

2) na terenie objętym planem jako dominantę ”rzestrzenną wyznaczono Hotel śrania, który ”osiada 4 

kondygnacje nadziemne, w tym 2 w poddaszu. W związku z ”owywszym w celu zachowania domi-

nanty ”rzestrzennej, dla ”ozostaJych terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę ustalono maksymalnie 2 

kondygnacje nadziemne, w związku z ”owywszym w tej czę`ci uwagi nie uwzględniono; 
3) w projekcie planu miejscowego zmieniono minimalną ”owierzchnię nowowydzielanych dziaJek budow-

lanych na 2000 m2; 

4) w projekcie planu miejscowego na terenie ZR-6 do”uszczono lokalizację sztucznego zbiornika wodnego 

(staw rybny); 

5) Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie nie 

przewiduje zalesienia w obrębie terenu źR-6, w związku z ”owywszym w tej czę`ci uwagi nie 
uwzględnionoŁ 

§ 15. 1. W dniu 7 czerwca 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 47/10 

obręb geodezyjny Kukinka dotyczącą ”rzeznaczenia większo`ci terenu dziaJki ”od zabudowęŁ 

2Ł Uwaga zostaJa czę`ciowo uwzględnionaŁ Czę`ć dziaJki, znajdująca się w pasie o szeroko`ci 150 m 

od drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-02 zostaJa ”rzeznaczona ”od zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, usJugi nieuciąwliwe i usJugi turystyki, co jest zgodne z ”olityką ”rzestrzenną 
wyrawoną w ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Ustronie Morskie ”rzyjętym uchwaJą Nr XIII/78/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. PozostaJą czę`ć dziaJki 
studium przeznacza na cele rolnicze. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Plan miejscowy uchwa-

la rada gmin, ”o stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami studium Żｱ]Ł Przeznaczenie większej czę`ci 
dziaJki na cele zabudowy zagrodowej byJoby naruszeniem zgodno`ci z obowiązującym studium. Ponad to 

czę`ć dziaJki ”rzeznaczona ”od zabudowę jest wystarczająca do realizacji zabudowy. 

§ 16. 1. W dniu 8 czerwca 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 38/3 ob-

ręb geodezyjny Kukinka dotyczącą: 

1) zmiany minimalnej ”owierzchni nowowydzielanych dziaJek budowlanych na 1500 m2; 

2) zmiany minimalnego frontu nowowydzielanych dziaJek budowlanych na 30 m; 

3) wyznaczenia drogi wewnętrznej na czę`ci dziaJki ewidencyjnej nr 38/3 w odlegJo`ci 50 m od jej gra-

nicy z dziaJką ewidencyjną nr 38/2 zgodnie z zaJączoną ma”kąŁ 

2Ł Uwaga zostaJa czę`ciowo uwzględnionaŁ 

1) ze względu na charakter i rodzaj zabudowy (zarówno mieszkaniowej jak i usJug turystyki) zmniejszono 

minimalną wielko`ć nowowydzielanych dziaJek budowlanych na 2000 m2; 

2) w ”rojekcie ”lanu miejscowego zmieniono minimalny front nowowydzielanej dziaJki budowlanej na 30 m; 
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3) w projekcie planu miejscowego wyznaczono drogę wewnętrzną na dziaJce ewidencyjnej nr 38/3 

w odlegJo`ci 240 m od ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-04. 

§ 17. 1. W dniu 8 czerwca 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 145 ob-

ręb geodezyjny Kukinka dotyczącą: 

1) zmiany minimalnej ”owierzchni nowowydzielanych dziaJek budowlanych na 2000 m2; 

2) zmiany minimalnego frontu nowowydzielanych dziaJek budowlanych na 35 m. 

2Ł Uwaga zostaJa uwzględniona. W wyniku w”rowadzenia racjonalnego ”odziaJu dziaJek budowlanych 
ustalono trzydziestometrowy minimalny front dla nowowydzielanych dziaJek budowlanychŁ 

§ 18. 1. W dniu 8 czerwca 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJek ewidencyjnych nr 104, 

122, 140 obręb geodezyjny Kukinka, dotyczącą: 

1) likwidacji drogi wewnętrznej KŚW-06 i ”rojektowanego ”odziaJu dziaJki ewidencyjnej nr 140; 

2) likwidacji drogi wewnętrznej KŚW-05. 

2Ł Uwaga zostaJa czę`ciowo uwzględnionaŁ 

1) W projekcie planu miejscowego zlikwidowano drogę wewnętrzną KŚW-06. 

2) 2) W Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie 

wyznaczono nowe tereny inwestycyjne o znacznej, Jącznej ”owierzchni (n”Ł: ”asy terenów 

o szeroko`ci 150 m od gJównych ciągów komunikacyjnych). Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomo`ciami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) dziaJka budowlana 
to dziaJka gruntu, której wielko`ć, cechy geometryczne, dostę” do drogi ”ublicznej oraz wy”osawenie 

w urządzenia infrastruktury technicznej umowliwiają ”rawidJowe korzystanie z budynków i urządzeL 
”oJowonych na tej dziaJceŁ ŚziaJki ewidencyjne nr 122, 104 ”oJowone są bez”o`rednio ”rzy drodze ”u-

blicznej klasy zbiorczej, z której w my`l § 9 ust. 1 pkt 5) Roz”orządzenia Ministra Trans”ortu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w s”rawie warunków technicznych jakim od”owiadają 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zmŁ) nalewy ograniczyć zjazdy indywidu-

alne w szczególno`ci do terenów ”rzeznaczonych ”od nową zabudowęŁ Wy”eJniając zalecenia ”o-

wywszych ”rze”isów, obsJugę komunikacyjną dla ”rzedmiotowych nieruchomo`ci nalewy za”ewnić 

z istniejącej drogi ”ublicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-02, poprzez system dróg 
wewnętrznychŁ Śrogę wewnętrzną za”rojektowano ”o istniejącym `ladzie drogi gruntowej oraz 

w strefie od napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, w której obowiązuje zakaz zabudowyŁ 

§ 19. 1. W dniu 8 czerwca 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 38/2 ob-

ręb geodezyjny Kukinka dotyczącą zmiany ”odziaJu dziaJki i wytyczenia drogi wewnętrznej na dziaJce 
zgodnie z zaJączonym rysunkiem. 

2Ł Uwaga zostaJa czę`ciowo uwzględnionaŁ Wyznaczony w ”rojekcie ”lanu ”odziaJ dziaJek jest jedy-

nie ”ro”ozycją, a nie ustaleniem ”lanu, dlatego do”uszcza się jego zmianęŁ Poniewaw trzy z ”o`ród czte-

rech nowowydzielonych dziaJek budowlanych mają za”ewnioną obsJugę komunikacyjną z istniejącej drogi 
gminnej, odstę”uje się od wyznaczenia drogi wewnętrznejŁ źa` obsJugę komunikacyjną dla dziaJki nie”rzy-

legającej do wadnej drogi ”ublicznej ustala się ”o”rzez wydzielenie dojazdu do drogi gminnej stanowiącego 
czę`ć ”rzedmiotowej dziaJki budowlanej o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi. 

§ 20. 1. W dniu 8 czerwca 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJek ewidencyjnych nr 19, 

21, 22,25ł2, 30ł1, 31ł4, 34 obręb geodezyjny Kukinka dotyczącą wycofania wniosku zJowonego do ”la-

nu z dnia 19.12 2008 r. Wniosek dotyczyJ ”rzeznaczenia dziaJek ”od zabudowę zagrodową, mieszkanio-

wą z usJugami oraz agroturystykęŁ 

2Ł Uwaga nie zostaJa uwzględnionaŁ źgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) projekt planu musi być 
zgodny z ustaleniami studium, o czym orzeka rada gminy podejmując uchwaJę o ”rzyjęciu ”lanu miejsco-

wego. W Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie 

czę`ć dziaJek znajdująca się w pasie terenu o szeroko`ci 150 m od drogi ”ublicznej zostaJa ”rzeznaczona 
”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usJugi nieuciąwliwe i usJugi turystyki, w związku 

z ”owywszym utrzymuje się ”rzeznaczenie ”rzedmiotowych nieruchomo`ci jak ”rzyjęte w Studium. 
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§ 21. 1. W dniu 8 czerwca 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJek ewidencyjnych nr 14/2, 

162 obręb geodezyjny Kukinka dotyczącą: 

1) zmniejszenia minimalnej ”owierzchni nowowydzielanych dziaJek budowlanych z 2000 m2 na 1300 m2; 

2) zmniejszenia minimalnego frontu nowowydzielanych dziaJkek budowlanych z 30 m na 25 m; 

3) ”rzeznaczenia nowowydzielanych dziaJek budowlanych ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
usJugową i usJug turystykiŁ 

2Ł Uwaga zostaJa czę`ciowo uwzględnionaŁ 

1) w projekcie planu miejscowego dla dziaJki ewidencyjnej nr 14ł2 zachowuje się minimalną ”owierzch-

nię nowowydzielanej dziaJki budowlanej 2000 m2Ł Śla dziaJki ewidencyjnej nr 162 zmniejsza się mi-

nimalną ”owierzchnię nowowydzielanych dziaJek budowlanych na 1450 m2; 

2) w projekcie planu miejscowego zmniejsza się minimalny front nowowydzielanej dziaJki budowlanej na 
25 m; 

3) zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Ustronie Morskie obie dziaJki ewidencyjne znajdują się w terenie D-1, dla których ”rzewiduje się rozwój 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a jako uzu”eJnienie do”uszcza się rozwój usJug turystyki. 
W związku z ”owywszym zachowuje się ”rzeznaczenie dziaJek jak w obowiązującym studium, tj.: pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usJug turystykiŁ 

§ 22. 1Ł Rozstrzygnięcie ”owywszych uwag wymagaJo ”onowienia ”rocedury w zakresie wyJowenia 
”rojektu ”lanu do ”ublicznego wglądu w czę`ciach, w których w”rowadzono zmiany do projektu planu. 

2. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmŁ) Wójt Gminy Ustronie Morskie ogJosiJ w prasie miejscowej 

oraz ”o”rzez obwieszczenie na tablicy ogJoszeL o ponownym wyJoweniu do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowiskoŁ 
Termin wyJowenia ”rojektu ”lanu do ”ublicznego wglądu zostaJ okre`lony w dniach od 9 lipca 2010 r. do 

30 lipca 2010 r., w dniu 20 lipca 2010 r. zostaJa zorganizowana dyskusja ”ubliczna nad ”rzyjętymi 

w ”rojekcie ”lanu rozwiązaniami. 

3. W ogJoszeniu wyznaczono nie”rzekraczalny termin na dzieL 13 sier”nia 2010 r., w którym to ter-

minie osoby fizyczne i ”rawne oraz jednostki organizacyjne nie ”osiadające osobowo`ci ”rawnej mogJy 
wnosić uwagi dotyczące ”rojektu ”lanuŁ 

§ 23. Rada Gminy Ustronie Morskie stwierdza, iw do wyJowonego ”onownie do ”ublicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinka zJowono 
dwie uwagi. 

§ 24. Rada Gminy Ustronie Morskie podtrzymuje stanowisko Wójta Gminy Ustronie Morskie w spra-

wie rozstrzygnięcia uwag zJowonych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu ”lanuŁ 

§ 25. 1. W dniu 13 sierpnia 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJek ewidencyjnych nr 30/1, 

31ł4 obręb geodezyjny Kukinka dotyczącą wycofania z projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinka obu ”rzedmiotowych dziaJek, argumentując swoją uwagę 
faktem iw wniosek z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia przedmiotowych dziaJek na cele 
budowlane zostaJ wycofany w dniu 7 czerwca 2010 r. 

2Ł Uwaga nie zostaJa uwzględnionaŁ Projekt ”lanu o”racowuje się w granicach okre`lonych uchwaJą 
rady gminy o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego. 

W przedmiotowym przypadku jest to uchwaJa Nr XXII/134/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 

wrze`nia 2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obrębu ewidencyjnego KukinkaŁ Projekt ”lanu o”racowany na mocy uchwaJy wywoJującej 
”rzeszedJ caJą ”rocedurę formalno-”rawną okre`loną w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmŁ)Ł Na eta”ie ogJoszenia o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”rojektu ”rzed-

miotowego planu, w stosunku do przedmiotowych nieruchomo`ci w”JynąJ wniosek o ich przeznaczenie na 

cele budowlaneŁ Wniosek zostaJ roz”atrzony pozytywnie, a dziaJki zgodnie z wolą wnioskodawcy zostaJy 
”rzeznaczone na cele budowlane, co jest zgodne ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 

przestrzennego gminy Ustronie MorskieŁ Przyjęcie niniejszej uwagi wymagaJoby zmiany ustawy o przystą-
”ieniu do s”orządzenia ”lanu miejscowego oraz ”onowienia caJej ”rocedury ”lanistycznej, a takwe byJoby 
niekorzystne z ”unktu widzenia ”lanistycznego, gdyw obie dziaJki ”oJowone są wewnątrz obszaru objętego 
planem miejscowym. Ponad to, w obrębie ”rzedmiotowych z dziaJek ”lan nie ”rzewiduje lokalizacji inwe-

stycji celu publicznego rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo`ciami, w związku z ”owywszym 
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dziaJki te mogą być uwytkowane w dotychczasowy s”osób, do czasu ich zagos”odarowania zgodnie 

z przeznaczeniem ”lanu, na co równiew zezwalają ”rze”isy ”lanu w zakresie tymczasowego przeznaczenia 

terenu. 

§ 26. 1. W dniu 13 sierpnia 2010 r. zJowono uwagę w odniesieniu do dziaJki ewidencyjnej nr 112/4 

obręb geodezyjny Kukinka (oznaczenie dziaJki zinter”retowane na ”odstawie zaJączonego rysunku z pro-

ponowanym ”odziaJem) dotyczącą zmiany ”ro”onowanego ”odziaJu na dziaJki budowlane. W zaJączeniu 
”rzedstawiono ”ro”ozycję ”odziaJu ”rzedmiotowej dziaJkiŁ 

2Ł Uwaga nie zostaJa uwzględnionaŁ źgodnie z przedstawionym ”odziaJem, stanowiącym zaJącznik do 
uwagi, na cele budowlane nalewaJoby ”rzeznaczyć caJą dziaJkę ewidencyjna nr 112/4. Tymczasem, zgod-

nie ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ustronie Morskie 

tylko czę`ć dziaJki ”rzeznaczona jest na cele budowlane, a ”ozostaJa czę`ć ”ozostawiona jako tereny 
otwarte: istniejące lasy lub uwytki rolne, w szczególno`ci w granicach obszaru bez”o`redniego zagrowenia 
”owodziąŁ źgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Plan miejscowy uchwala rada gmin, po stwierdzeniu jego 

zgodno`ci z ustaleniami studium Żｱ]Ł Przeznaczenie większej czę`ci dziaJki na cele budowlane byJoby 
naruszeniem zgodno`ci z obowiązującym studium. Wprowadzenie zabudowy w granice bez”o`redniego 
zagrowenia ”owodzią byJyby naruszeniem ”rze”isów Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 ze zmŁ)Ł Ponad to ”rzez teren dziaJki ”rzebiega gazociąg wysokiego ci`nienia 

z ustanowioną strefą kontrolną, w której zakazuje się lokalizacji zabudowyŁ Pro”onowany ”rzez wniosko-

dawcę ”odziaJ nie uwzględniaJ istnienia tego gazociąguŁ Poniewaw wskazane na rysunku ”lanu ”odziaJy na 
dziaJki budowlane są ”odziaJami proponowanymi, przy zachowaniu ustalonych planem parametrów dla 
nowowydzielanych dziaJek budowlanych, ”rzebieg granic tych dziaJek mowe być korygowany w stosunku 

do zilustrowanego w planie. 

§ 27. Nieuwzględnienie ”owywszych uwag nie wymaga ponowienia procedury planistycznej. 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XL/282/2010 

Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 30 sierpnia 2010 r. 

w s”rawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmŁ), ”o za”oznaniu się z projektem miejscowego 

planu zagospodarowania ”rzestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinka, Rada Gminy Ustronie Morskie 

postanawia: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb 
ws”ólnoty (mieszkaLców) stanowiące - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmŁ) zadania wJasne gminy zapisane 

w niniejszym planie obejmują: 

1) publiczne drogi gminne, ulice, mosty, ”lace, organizację ruchu drogowego, w tym w szczególno`ci: 
a) drogi publiczne klasy lokalnej oznaczone symbole: KDL-01, KDL-02 KDL-03, 

b) drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolem: KDD-01, KDD-02, KDD-03, KDD-04, 

KDD-05, KDD-06, KDD-07, KDD-08, 

c) ciągi ”ieszo-jezdne oznaczone symbolem: KPJ-01, KPJ -02, KPJ -03, KPJ -04, KPJ -05, KPJ -06; 

2) sieci wodociągowe i kanalizacyjne realizowane w liniach rozgraniczających gminnych dróg ”ublicznych; 
3) finansowanie o`wietlenia dróg ”ublicznych; 
4) planowanie i organizacja zaopatrzenia w cie”Jo, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
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2Ł Realizacja wwŁ inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. 

ustawą z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmŁ), ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL ”ublicznych (tŁjŁ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), ustawą 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmŁ), ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (tŁjŁ Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), 

ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cie-

ków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zmŁ), ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne 

(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

3. S”osób realizacji wwŁ inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do zadaL wJa-

snych gminy okre`lają uchwalane ”rzez Radę Gminy strategie, plany i programy w tym m.in. wieloletnie 

plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwesty-

cyjne i inne. 

§ 2. 1. Zadania w zakresie wwŁ inwestycji będą finansowane w caJo`ci lub w czę`ci z budwetu gminy 

oraz ze uródeJ zewnętrznych (takich jak mŁinŁ `rodki wJasne ”rzedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyj-

nych, `rodki strukturalne, fundusze unijne i poza unijne, kredyty i ”owyczki i inne), w oparciu o obowiązu-

jące ”rze”isy i zawarte umowy. 

2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.). 

3. Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy oraz inwestycje, 

których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy będą uchwalane w uchwale budwetowej Rady 
Gminy. 
1874 
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UCHWAIA NR XL/287/2010 

 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

 z dnia 30 sierpnia 2010 r. 

w s”rawie ”odziaJu Gminy Ustronie Morskie na okręgi wyborcze. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 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; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1547; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146, Nr 106, poz. 675) oraz na 

podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad ”owiatów 

i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, 

poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, 

poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, 

poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652; 

z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Gminy uchwala, co nastę”uje: 

  


