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4) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 

ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 

ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony `rodowiska; 
5) s”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i naru-

szenie ustaleL ”lanuŁ 

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

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

L.p. Symbol terenu funkcjonalnego Zapis w planie - przeznaczenie terenu i zakres zadaL 

1 2  3 

1) 02 KD.L publiczna droga klasy lokalnej wraz z infrastrukturą techniczną 

2) 03 KD.D publiczna droga klasy dojazdowej wraz z infrastrukturą 
techniczną 

3) TI Teren pasa technicznego infrastruktury 

§ 3. 1. Finansowanie zapisanych w § 1 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ujętych 
w planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 

poz. 2104 z ”óuniejszymi zmianami) ”rzy uwzględnieniu, we: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la Rada Miejska w ｭWieloletnim Planie Inwestycyjnymｬ; 
2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ; 
3) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowejŁ 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej wskazane w § 1 finansowane mogą być z budwetu 
gminy, z kredytów i ”owyczek, z udziaJu inwestorów zewnętrznych, na ”odstawie odrębnych umów i po-

rozumieLŁ 
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UCHWAIA NR XXXVII/296/10 

 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

obejmującego dziaJki Nr 225/2, 322, 323 w obrębie Kurzycko, Gmina Mieszkowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

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

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

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

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

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

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

Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co 

nastę”uje: 
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ŚźIAI I 

Ustalenia wstę”ne 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXV/205/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dziaJki 
Nr 225/2, 322, 323 w obrębie Kurzycko, gmina Mieszkowice, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Mieszkowice ”rzyjętego 

uchwaJą Nr XVII/132/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 lutego 2008 r. uchwala się miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej ｭplanem miejscowymｬ. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 4,8665 ha, granice naniesiono na rysunku planu 

miejscowego, stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem s”orządzenia ”lanu miejscowego jest zagos”odarowanie terenu na funkcję mieszka-

niową jednorodzinną z usJugami nieuciąwliwymi. 

4. Integralnymi czę`ciami planu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000; 

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

ny Mieszkowice; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu realizacji za”isanych w projekcie planu miejsco-

wego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz za-

sadach ich finansowania. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie elementarnym - rozumie się ”rzez to teren o okre`lonym przeznaczeniu lub zasadach zagospo-

darowania wyznaczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo literowym, dla któ-
rego formuJuje się ustalenia szczegóJowe; 

2) liniach ”odziaJu wewnętrznego - rozumie się ”rzez to ”ro”onowane linie ”odziaJu terenu elementarne-

go, stanowiące ilustrację zasad zagos”odarowania, niewykluczające innych ”odziaJów; 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się ”rzez to linię, ”oza którą, realizacja zabudowy jest nie-

dopuszczalna, linia ta dotyczy wszystkich elementów budynku, nie dotyczy ”odziemnych sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej oraz ”odziemnych czę`ci budynków znajdujących się caJkowicie ”oni-

wej ”oziomu terenu; 

4) obowiązującej linii zabudowy - rozumie się ”rzez to linię, która wyznacza usytuowanie lica budynku 
”odstawowego, ksztaJtującego ”ierzeję ulicy, linia ta nie dotyczy zabudowy uzu”eJniającej zlokalizo-

wanej w gJębi dziaJek; 
5) usJugach - rozumie się ”rzez to dziaJalno`ć: handlową, gastronomiczną, biurową lub rzemie`lniczą czy 

”rodukcyjną, nie ”owodującą ”owstawania `cieków ”rzemysJowych a takwe nie stwarzającą koniecz-

no`ci utworzenia obszaru ograniczonego uwytkowania; 
6) wysoko`ci zabudowy - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od poziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowo-

nym wej`ciu do budynku do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu (kalenicy) lub ”unktu zbiegu ”oJaci 
dachowych; 

7) naturalnych materiaJach budowlanych - rozumie się ”rzez to takie materiaJy jak kamieL, cegJa, drew-

no, dachówka ceramiczna, trzcina itp.; 

8) urządzeniach reklamowych - rozumie się ”rze to wszelkie urządzenia będące no`nikami promocji wi-

zualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem; 

9) zieleni rodzimej - rozumie się ”rzez to takie nasadzenia, jak: klon jawor, klon zwyczajny, brzoza bro-

dawkowata, gJóg jednoszyjkowy, jarząb ”os”olity, grab zwyczajny, a takwe drzewa owocowe w po-

staci zgru”owaL lub sz”alerów; 
10) zieleni izolacyjnej - rozumie się ”rzez to ”as zieleni o minimalnej szeroko`ci 2 m. skJadającej się z ga-

tunków drzew i krzewów dobranych ”od kątem tworzenia mowliwie zwartej `ciany zieleni w okresie 

caJego rokuŁ 
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§ 3. 1. Ustalenia planu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL ogólnych, dotyczących caJego obszaru objętego s”orządzeniem planu miejscowego; 

2) ustaleL szczegóJowych, dotyczących wyznaczonych w planie miejscowym terenów elementarnych. 

2. Śla terenów elementarnych odnoszą się wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

RozdziaJ 2 

źasady konstrukcji ustaleL ”lanistycznych 

§ 4. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu miejscowego: 

1) w granicach obszaru objętego s”orządzeniem planu miejscowego wydzielono liniami rozgraniczający-

mi tereny elementarne, które oznaczono symbolem cyfrowo literowym, gdzie cyfra oznacza numer 

kolejny terenu elementarnego, a litera lub litery oznaczają funkcję terenu; 
2) tereny komunikacyjne okre`la symbol cyfrowo literowy ”o”rzedzony cyfrą 0; 
3) symbole terenów na rysunku planu miejscowego od”owiadają symbolom w ustaleniach szczegóJo-

wych dla terenów elementarnych. 

§ 5. 1. Śla kawdego terenu elementarnego s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu; 
3) zasady i warunki ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia komunikacyjne; 

5) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej; 
6) ustalenia inne. 

2. Obszar planu miejscowego dzieli się na nastę”ujące tereny elementarne: 

1) 1MN,U do 3MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug o powierzchni 

nie mniejszej niw 30% i nie większej niw 60% ”owierzchni uwytkowej budynku mieszkalnego; 
2) 4MN do 6MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczalną uzu”eJniającą funkcją 

usJugową, która nie mowe ”rzekroczyć 30% ”owierzchni uwytkowej budynku; 
3) 7ZP - tereny zieleni urządzonej ze `ciewką ”ieszo rowerową; 
4) 8E - stacja transformatorowa 15/0,4 kV; 

5) 01KD - droga publiczna; 

6) 02KDW - droga wewnętrzna; 
7) 03KX - `ciewka ”ieszo rowerowaŁ 

ŚźIAI II 

Ustalenia 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 6. W zakresie funkcji obszaru ustala się ”rzeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną z usJugami nieuciąwliwymi w maksymalnej ilo`ci 33 dziaJki budowlane, w tym 9 dziaJek, w których 
do”uszczono funkcję usJugową zawierającą się w ”rzedziale od 30% do 60% caJkowitej ”owierzchni 
uwytkowej budynkuŁ 

§ 7. W zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. Ustala się zakaz: 

1) budowy nadziemnych sieci infrastruktury technicznej; 

2) budowy urządzeL reklamowych; 

3) budowy ogrodzeL z betonowych elementów ”refabrykowanych, a od dziaJek graniczących z ciągami 

komunikacyjnymi takwe z siatki ogrodzeniowej oraz ogrodzeL ”rzekraczających wysoko`ć 2,0 m od 

poziomu terenu; 
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4) ”owodowania uciąwliwo`ci dla `rodowiska i zdrowia ludzi ”rzez ”rowadzoną dziaJalno`ć usJugową, 
a jej ewentualne oddziaJywanie nie mowe wykraczać ”oza granicę dziaJki, do której inwestor ma tytuJ 
prawny. 

2. Nakazuje się: 

1) zachowanie istniejącego uksztaJtowania terenu z dopuszczeniem zmian jedynie w zakresie niezbęd-

nym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania; 

2) stosowanie od”owiednich `rodków technicznych mających na celu zachowanie dopuszczalnego prze-

pisami prawa i normami poziomu haJasu w budynkach ”rzeznaczonych na ”obyt ludzi, który dla tere-

nów mieszkaniowo usJugowych okre`la się do 55 dB w dzieL i do 45 dB w nocy. 

§ 8. W zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się: 

1) ”odziaJ obszaru objętego ”lanem miejscowym w celu wydzielenia terenów elementarnych wedJug linii 
rozgraniczających; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenów elementarnych wedJug ustaleL szczegóJowych zawartych w Roz-

dziale 2. 

§ 9. 1. W zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych ustala się linie rozgraniczające drogi ”ublicz-

nej o symbolu 01KD. 

2. Warunki dotyczące zagos”odarowania terenu oraz zasady ”odziaJu zawarte są w Rozdziale 2. 

§ 10. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się: 

1. Podstawową obsJugę komunikacyjną dwoma zjazdami projektowanymi i jednym istniejącym po-

”rzez istniejącą drogę wewnętrzną z drogi powiatowej nr 1501 (ul. KusociLskiego)Ł 

2. ObsJugę komunikacyjną wewnątrz terenu drogami wewnętrznymi. 

3. Obowiązek za”ewnienia miejsc do parkowania, w ilo`ci: 

1) na terenach ”oszczególnych dziaJek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: nie więcej niw 2 stano-

wiska w garawu i 1 miejsce postojowe na 3 uwytkowników, ale nie więcej niw 4 na jednej dziaJce; 
2) dla obsJugi funkcji usJugowej, na terenach ”oszczególnych dziaJek w ilo`ci 1 miejsce na kawde 50 m2 

”owierzchni usJugowejŁ 

4. Dopuszczenie parkowania jednostronnego w liniach rozgraniczających drogi o symbolu 01KDW na 

odcinku ”rzylegającym do drogi powiatowej w czę`ci ”oJudniowej obszaru objętego planem miejscowym. 

§ 11. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 80 - 110 mm, zasi-

lanej z istniejącego wodociągu o `rednicy 110 mm w ul. Poniatowskiego i o `rednicy 80 mm 

w ul. KusociLskiego; 
2) zapewnienie przez system wodociągowy funkcjonowania publicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę 

w warunkach s”ecjalnych: lokalizacja uzalewniona od warunków hydrologicznych (mowliwa na terenie 
7ZP lub w ciągach komunikacyjnych); 

3) zapewnienie przez system wodociągowy wody dla celów ”rzeciw”owarowychŁ 

2. W zakresie od”rowadzania `cieków i wód o”adowych: 

1) od”rowadzenie `cieków sanitarnych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją sanitarną o `rednicy 200 mm 

do istniejącej kanalizacji sanitarnej o `rednicy 200 mm w ul. KusociLskiego, do czasu budowy kanali-
zacji sanitarnej do”uszcza się od”rowadzenie `cieków sanitarnych do zbiorników bezod”Jywowych 
o”równianych ”rzez wys”ecjalizowaną firmę `wiadczącą usJugi na terenie gminy; 

2) od”rowadzenie wód o”adowych do projektowanej kanalizacji deszczowej o `rednicy 300 mm z zrzu-

tem do rowu melioracyjnego i rzeki Kurzycy po podczyszczeniu (separator, piaskownik); 

3) do”uszczenie od”rowadzenia wód o”adowych z ”oJaci dachowych do zbiorników zlokalizowanych na 
dziaJce z przeznaczeniem do podlewania lub w grunt ”o”rzez studnie chJonne na zasadach okre`lo-

nych przepisami odrębnymi dotyczącymi wykonania urządzeL wodnych i w”rowadzania wód o”ado-

wych lub roztopowych. 
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3. W zakresie elektroenergetyki: 

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zlokalizowanej poza 

granicami obszaru objętego s”orządzeniem planu miejscowego przy ul. KusociLskiego, ”rojektowaną 
elektroenergetyczną linią kablową 15 kV do”rowadzoną do ”rojektowanej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV, zlokalizowanej na terenie 8E; 

2) istniejąca linia na”owietrzna SN 15 kV kolizyjna z projektowanym zagospodarowaniem przewidywana 

jest do likwidacji i przeniesienia w ul. KusociLskiego jako linia kablowa; 
3) w obszarze objętym planem zasilanie linią kablową 0,4 kV do”rowadzoną do ”oszczególnych dziaJekŁ 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz: zaopatrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gzowej `red-

niego ci`nienia o `rednicy 25 - 90 mm, zasilanej z istniejącego gazociągu `redniego ci`nienia o `rednicy 
63 - 125 mm w ul. KusociLskiego i ul. Poniatowskiego. 

5. W zakresie telekomunikacji: Jączno`ć telefoniczną bez”rzewodową, do”uszcza się budowę sieci te-

lefonicznej rozdzielczej liniami kablowymi. 

6. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: ogrzewanie indywidualne zasilane gazem lub olejem o”aJowym, 

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

syjne instalacje ogrzewcze na ”aliwo staJe, ”Jynne i gazowe, energię elektryczną, kolektory sJoneczne, 
pompy cieplne itp. 

7. Prowadzenie sieci projektowanej infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ciągów 
komunikacyjnych oraz pasie technicznym, wykaz sieci i zasady ich ”rowadzenia o”isane są w Rozdziale 2 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych. 

§ 12. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania od”adów, ustala się: 

1) wstę”ne segregowanie od”adów staJych w miejscu ich powstawania i czasowe gromadzenie w po-

jemnikach w obrębie ”oszczególnych dziaJek, a nastę”nie wywowenie na skJadowisko od”adów; 
2) lokalizacja miejsc na pojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów staJych w granicach 

”oszczególnych dziaJek w minimalnej ilo`ci 1 miejsce na jedno gospodarstwo domowe i 1 miejsce na 

kawde 50 m2 ”owierzchni usJugowej; 
3) obowiązek za”ewnienia zgodnie z zasadami ochrony `rodowiska gospodarowanie odpadami niebez-

piecznymi i innymi niw niebez”ieczne, na zasadach okre`lonych w gminnym planie gospodarki odpa-

dami oraz w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 13. źagrowenie ”owodziowe: wyznacza się obszary zagrowone ”owodzią, na których obowiązuje 
zakaz budowy obiektów nie związanych z funkcją ochronnąŁ 

§ 14. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagos”odarowania ustala się wykorzystanie ob-

szaru objętego ”lanem miejscowym, o którym mowa w § 1 ust. 1 w s”osób dotychczasowy do czasu 
jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu miejscowego 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 15. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN,U o powierzchni 0,4612 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) do”uszcza się lokalizację usJug, funkcja usJugowa (w budynku ”odstawowym lub w formie dobudowy 

albo jako budynek wolnostojący) na ”owierzchni nie mniejszej niw 30% i nie większej niw 60% ”o-

wierzchni uwytkowej budynku mieszkalnego. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca - maksymalnie 5 budynków; 
2) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym ”oddasza uwytkowe, wysoko`ć budynków do 9 m, gara-

we i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem podstawowym, do”uszcza się zabudowę 
wolnostojącą w gJębi dziaJek, ustala się obowiązek stosowania w maksymalnym stopniu naturalnych 

materiaJów budowlanych jako materiaJu `cian i pokrycia dachu, kolorystyka stonowana; 
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3) szeroko`ć elewacji frontowej uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami szczególnymi; 

4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci gJównej od 30o do 45o, ”okrycie dachów 
dachówką ceramiczną lub materiaJem imitującym dachówkę, kalenice gJówne ”rosto”adJe lub równo-

legJe do drogi 02KŚW, do”uszcza się stosowanie lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekraczającej 50% 
szeroko`ci elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą ”oJaci 
dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami; 

5) ogrodzenia dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci nie ”rzekraczającej 2,0 m od poziomu terenu, 

wyklucza się ogrodzenia z betonowych elementów ”refabrykowanych, ”oza czę`cią frontową dziaJki 
do”uszcza się siatkę ogrodzeniową; 

6) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rzekraczać 20% jej ”owierzchni; 
7) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki; 
8) linie zabudowy: 

a) obowiązujące, od drogi wewnętrznej 02KDW w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej, 
b) nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

9) dla zabudowy usJugowej, garawy i pomieszczeL gos”odarczych, ustala się: 
a) lokalizację w budynku ”odstawowym lub ”o”rzez dobudowę do budynku podstawowego, dopusz-

cza się zabudowę wolnostojącą, 
b) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym do”uszcza się ”oddasza uwytkowe, wysoko`ć bu-

dynków do 7,5 m, kolorystyka stonowana, 

c) zakaz budowy więcej niw 2 budynków na dziaJce, 
d) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci gJównej od 30o do 45o, ”okryte dachów-

ką ceramiczną lub materiaJem imitującym dachówkę, kalenice gJówne ”rosto”adJe lub równolegJe 
do drogi 01 KD, 

e) lokalizacja budynków wolnostojących w gJębi dziaJki, 
f) do”uszcza się zabudowę bliuniaczą na granicy dwu sąsiednich dziaJekŁ 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wielko`ć wydzielanej dziaJki - 800 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 20 m; 

3) do”uszcza się Jączenie dziaJek wydzielonych liniami ”odziaJu wewnętrznego, szeroko`ć ”oJączonych 
dziaJek nie mowe ”rzekraczać 40 m; 

4) granice wydzielanych dziaJek ”rosto”adJe do drogi 02KŚWŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej 02KŚWŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cie-

ków komunalnych i wód deszczowych z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej 

w drodze wewnętrznej 02KŚW, drodze ”ublicznej 01KD i ul. KusociLskiego; 
2) istniejąca studnia ko”ana - do likwidacji. 

§ 16. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN,U o powierzchni 0,3133 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) do”uszcza się lokalizację usJug, funkcja usJugowa (w budynku ”odstawowym lub w formie dobudo-

wy) na powierzchni nie mniejszej niw 30% i nie większej niw 60% ”owierzchni uwytkowej budynku 
mieszkalnego. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca - maksymalnie 2 budynki; 

2) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym ”oddasza uwytkowe, wysoko`ć budynków do 9 m, gara-

we i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem podstawowym, ustala sie obowiązek 
stosowania w maksymalnym stopniu naturalnych materiaJów budowlanych jako materiaJu `cian i po-

krycia dachu, kolorystyka stonowana; 

3) szeroko`ć elewacji frontowej uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami szczególnymi; 
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4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci gJównej od 30o do 45o, ”okrycie dachów 
dachówką ceramiczną lub materiaJem imitującym dachówkę, kalenice gJówne ”rosto”adJe lub równo-

legJe do drogi 02KŚW, do”uszcza się stosowanie lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekraczającej 50% 
szeroko`ci elewacji frontowej, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą ”oJaci dacho-

wych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami; 

5) ogrodzenia dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci nie ”rzekraczającej 2,0 m od poziomu terenu, 

wyklucza się ogrodzenia z betonowych elementów ”refabrykowanych, ”oza czę`cią frontową dziaJki 
do”uszcza się siatkę ogrodzeniową; 

6) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rzekraczać 20% jej ”owierzchni; 
7) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki; 
8) linie zabudowy: 

a) obowiązujące, od drogi wewnętrznej 02KŚW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgraniczającej, 
b) nieprzekraczalne, od drogi 02KDW w odlegJo`ci 6 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

9) dla zabudowy usJugowej ustala się: 
a) lokalizację funkcji usJugowej w budynku podstawowym lub ”o”rzez dobudowę do budynku ”od-

stawowego, 

b) ilo`ć kondygnacji nadziemnych 1, wysoko`ć budynku do 7,5 m, kolorystyka stonowana, 

c) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci gJównej od 30o do 45o, ”okryte dachów-

ką ceramiczną lub materiaJem imitującym dachówkę, kalenice gJówne równolegJe lub ”rosto”adJe 
do drogi 02KDW. 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wielko`ć wydzielanej dziaJki - 1500 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m; 

3) do”uszcza się Jączenie dziaJek wydzielonych liniami ”odziaJu wewnętrznego, szeroko`ć ”oJączonych 
dziaJek nie mowe ”rzekraczać 50 m; 

4) granice wydzielanych dziaJek ”rosto”adJe do drogi 02KŚWŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej 02KŚWŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, ob-

sJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cieków komunalnych i wód deszczowych z istniejących 
i projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drodze wewnętrznej 02KŚW, drodze ”ublicznej 01KŚ 
i ul. KusociLskiegoŁ 

6. Ustalenia inne; na obszarze zalewowym zakaz budowy obiektów nie związanych z funkcją ochronnąŁ 

§ 17. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN,U o powierzchni 0,4590 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) do”uszcza się lokalizację usJug, funkcja usJugowa (w budynku ”odstawowym lub w formie dobudowy 

albo jako budynek wolnostojący) na ”owierzchni nie mniejszej niw 30% i nie większej niw 60% ”o-

wierzchni uwytkowej budynku mieszkalnego. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca - maksymalnie 2 budynki; 

2) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym ”oddasza uwytkowe, wysoko`ć budynków do 9 m, gara-

we i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem podstawowym, do”uszcza się zabudowę 
wolnostojącą w gJębi dziaJek, ustala się obowiązek stosowania w maksymalnym stopniu naturalnych 

materiaJów budowlanych jako materiaJu `cian i pokrycia dachu, kolorystyka stonowana; 

3) szeroko`ć elewacji frontowej uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami szczególnymi; 

4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci gJównej od 30o do 45o, ”okrycie dachów 
dachówką ceramiczną lub materiaJem imitującym dachówkę, kalenice gJówne równolegJe lub ”rosto-

”adJe do ”óJnocnej linii rozgraniczającej terenu, do”uszcza się stosowanie lukarn o Jącznej szeroko`ci 
nie ”rzekraczającej 50% szeroko`ci elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii da-

chów nie dotyczą ”oJaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami; 

5) ogrodzenia dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci nie ”rzekraczającej 2,0 m od poziomu terenu, 

wyklucza się ogrodzenia z betonowych elementów ”refabrykowanych, ”oza czę`cią frontową dziaJki 
do”uszcza się siatkę ogrodzeniową; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 36 ｦ 4595 ｦ Poz. 762 

 

6) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rzekraczać 20% jej ”owierzchni; 
7) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki; 
8) linie zabudowy nieprzekraczalne w odlegJo`ci nie mniejszej niw 20 m od krawędzi jezdni drogi ”owia-

towej (poza obszarem planu miejscowego) - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

9) dla zabudowy usJugowej, garawy i pomieszczeL gos”odarczych, ustala się: 
a) lokalizację w budynku podstawowym lub ”o”rzez dobudowę do budynku ”odstawowego, do-

”uszcza się zabudowę wolnostojącą, 

b) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym do”uszcza się ”oddasze uwytkowe, wysoko`ć bu-

dynków do 7,5 m, kolorystyka stonowana, 

c) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci gJównej od 35o do 45o, ”okryte dachów-

ką ceramiczną lub materiaJem imitującym dachówkę, kalenice gJówne ”rosto”adJe lub równolegJe 
do ”óJnocnej linii rozgraniczającej terenu, 

d) lokalizacja budynków wolnostojących w gJębi dziaJki, 
e) do”uszcza się zabudowę bliuniaczą na granicy dwu sąsiednich dziaJek; 

10) dla pasa do prowadzenia infrastruktury technicznej, symbol terenu KT, wyznaczonego liniami ”odziaJu 
wewnętrznego, ustala się: 
a) zakaz: 

ｦ lokalizacji zabudowy, takwe obiektów maJej architektury, 
ｦ sadzenia drzew, ko”ania doJów, utwardzania terenu, it”Ł, 

b) dopuszczenie: 

ｦ uwytkowania terenu zgodnie z funkcją ”odstawową, 
c) ustanawia się sJuwebno`ć gruntową w zakresie dostę”u do sieci infrastruktury technicznejŁ 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wielko`ć wydzielanej dziaJki - 1200 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - nie ustala się; 
3) do”uszcza się Jączenie dziaJek wydzielonych liniami ”odziaJu wewnętrznego; 
4) granice wydzielanych dziaJek zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

5) na rysunku planu miejscowego wydziela się linią ”odziaJu wewnętrznego ”as techniczny dla ”rzebiegu 
sieci infrastruktury technicznej. 

4. Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej 02KŚWŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cie-

ków komunalnych i wód deszczowych z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej 

w drodze wewnętrznej 02KŚW, drodze ”ublicznej 01KŚ i ul. KusociLskiego; 
2) istniejąca kanalizacja sanitarna o `rednicy 200 mm w pasie infrastruktury technicznej oznaczonym na 

rysunku planu symbolem KT - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci 

w nowej lokalizacji; 

3) projektowana kanalizacja deszczowa w pasie infrastruktury technicznej oznaczonym na rysunku planu 

miejscowego symbolem KT. 

6. Ustalenia inne: na obszarze zalewowym zakaz budowy obiektów nie związanych z funkcją ochronnąŁ 

§ 18. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4MN o powierzchni 1,1133 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczalną uzu”eJniającą funk-

cją usJugową, która nie mowe ”rzekroczyć 30% ”owierzchni uwytkowej budynku. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca - maksymalnie 11 budynków; 
2) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym ”oddasza uwytkowe, wysoko`ć budynków do 9 m, gara-

we i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem podstawowym, ustala się obowiązek 
stosowania w maksymalnym stopniu naturalnych materiaJów budowlanych jako materiaJu `cian i po-

krycia dachu, kolorystyka stonowana; 

3) szeroko`ć elewacji frontowej uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami szczególnymi; 
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4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci gJównej od 30o do 45o, ”okrycie dachów 
dachówką ceramiczną lub materiaJem imitującym dachówkę, kalenice budynków ”rosto”adJe lub 
równolegJe do drogi 02KŚW, do”uszcza się stosowanie lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekraczają-
cej 50% szeroko`ci elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą 
”oJaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami; 

5) ogrodzenia dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci nie ”rzekraczającej 2,0 m od poziomu terenu, 

wyklucza się ogrodzenia z betonowych elementów ”refabrykowanych, ”oza czę`cią frontową dziaJki 
do”uszcza się siatkę ogrodzeniową; 

6) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rzekraczać 20% jej ”owierzchni; 
7) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki, 

nakazuje się urządzenie zieleni izolacyjnej od drogi ”owiatowej; 
8) linie zabudowy: 

a) obowiązujące, od drogi wewnętrznej 02KŚW w odlegJo`ci 8 m od linii rozgraniczającej, 
b) nieprzekraczalne, w odlegJo`ci od 17 do 20 m (zgodnie z rysunkiem ”lanu) od krawędzi jezdni 

drogi powiatowej (poza obszarem planu miejscowego) i 6 m od drogi wewnętrznej 02KŚW, 
zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

9) dla pasa do prowadzenia infrastruktury technicznej, symbol terenu KT, wyznaczonego liniami ”odziaJu 
wewnętrznego, ustala się: 
a) zakaz: 

ｦ lokalizacji zabudowy, takwe obiektów maJej architektury, 
ｦ sadzenia drzew, ko”ania doJów, utwardzania terenu, it”Ł, 

b) dopuszczenie 

ｦ uwytkowania terenu zgodnie z funkcją ”odstawową, 
c) ustanawia się sJuwebno`ć gruntową w zakresie dostę”u do sieci infrastruktury technicznejŁ 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wielko`ć wydzielanej dziaJki - 900 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 20 m; 

3) do”uszcza się Jączenie dziaJek wydzielonych liniami ”odziaJu wewnętrznego, szeroko`ć ”oJączonych 
dziaJek nie mowe ”rzekraczać 40 m; 

4) granice wydzielanych dziaJek ”rosto”adJe do drogi 02KŚW; 
5) na rysunku planu miejscowego wydziela się linią ”odziaJu wewnętrznego ”as techniczny dla ”rzebiegu 

sieci infrastruktury technicznej. 

4. Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej 02KŚWŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cie-

ków komunalnych i wód deszczowych z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej 

w drodze wewnętrznej 02KŚW, drodze ”ublicznej 01KŚ i ul. KusociLskiego; 
2) istniejąca kanalizacja sanitarna o `rednicy 200 mm w pasie infrastruktury technicznej oznaczonym na 

rysunku planu miejscowego symbolem KT - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kW - do likwidacji oraz budowy sieci w nowej 

lokalizacji. 

§ 19. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5MN o powierzchni 0,8388 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzu”eJniającą funkcją usJugową, 
która nie mowe ”rzekroczyć 30% ”owierzchni uwytkowej budynkuŁ 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca - maksymalnie 8 budynków; 
2) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym ”oddasza uwytkowe, wysoko`ć budynków do 9 m, gara-

we i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem podstawowym, do”uszcza się zabudowę 
wolnostojącą w gJębi dziaJek, ustala się obowiązek stosowania w maksymalnym stopniu naturalnych 

materiaJów budowlanych jako materiaJu `cian i pokrycia dachu, kolorystyka stonowana; 

3) szeroko`ć elewacji frontowej uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami szczególnymi; 
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4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachyleni ”oJaci gJównej od 30o do 45o, pokrycie dachów da-

chówką ceramiczną lub materiaJem imitującym dachówkę, kalenice budynków ”rosto”adJe lub równo-

legJe do drogi 02KŚW, do”uszcza się stosowanie lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekraczającej 50% 
szeroko`ci elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą ”oJaci 
dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami; 

5) ogrodzenia dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci nie ”rzekraczającej 2,0 m od poziomu terenu, 

wyklucza się ogrodzenia z betonowych elementów prefabrykowanych, ”oza czę`cią frontową dziaJki 
do”uszcza się siatkę ogrodzeniową; 

6) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rzekraczać 20% jej ”owierzchni; 
7) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki; 
8) linie zabudowy: 

a) obowiązujące, od drogi wewnętrznej 02KŚW w odlegJo`ci 8 m od linii rozgraniczającej (zgodnie 

z rysunkiem planu), 

b) nie”rzekraczalne, od drogi wewnętrznej 02KŚW (zgodnie z rysunkiem ”lanu), od `ciewki ”ieszo 
rowerowej 03KX w odlegJo`ci 2 m od linii rozgraniczającej, od linii rozgraniczającej stacji trans-

formatorowej 15/0,4 kV, symbol 8E w odlegJo`ci 4 m; 

9) dla garawy i pomieszczeL gos”odarczych, ustala się: 
a) lokalizację w budynku ”odstawowym lub ”o”rzez dobudowę do budynku ”odstawowego, do”usz-

cza się zabudowę wolnostojącą, 
b) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym do”uszcza się ”oddasze uwytkowe, wysoko`ć bu-

dynków do 7,5 m, kolorystyka stonowana, 

c) zakaz budowy więcej niw 1 obiektu na dziaJce, 
d) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia ”oJaci gJównej od 30o do 45o, ”okryte dachów-

ką ceramiczną lub materiaJem imitującym dachówkę, kalenice gJówne ”rosto”adJe lub równolegJe 
do drogi 02KDW, 

e) lokalizacja w gJębi dziaJki, 
f) do”uszcza się zabudowę bliuniaczą na granicy dwu sąsiednich dziaJekŁ 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wielko`ć wydzielanej dziaJki - 800 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 20 m; 

3) do”uszcza się Jączenie dziaJek wydzielonych liniami ”odziaJu wewnętrznego, szeroko`ć ”oJączonych 

dziaJek nie mowe ”rzekraczać 40 m; 

4) granice wydzielanych dziaJek ”rosto”adJe do drogi 02KŚWŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej 02KŚWŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, ob-

sJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cieków komunalnych i wód deszczowych z projektowa-

nych sieci infrastruktury technicznej w drodze wewnętrznej 02KŚWŁ 

6. Ustalenia inne: na obszarze zalewowym zakaz budowy obiektów nie związanych z funkcją ochronnąŁ 

§ 20. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6MN o powierzchni 0,4994 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzu”eJniającą funkcją usJugową, 
która nie mowe ”rzekroczyć 30% ”owierzchni uwytkowej budynkuŁ 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca - maksymalnie 5 budynków; 
2) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym ”oddasza uwytkowe, wysoko`ć budynków do 9 m, gara-

we i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem podstawowym, do”uszcza się zabudowę 
wolnostojącą w gJębi dziaJek, ustala się obowiązek stosowania w maksymalnym stopniu naturalnych 

materiaJów budowlanych jako materiaJu `cian i pokrycia dachu, kolorystyka stonowana; 

3) szeroko`ć elewacji frontowej uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami szczególnymi; 

4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci gJównej od 30o do 45o, pokrycie dachów 
dachówką ceramiczną lub materiaJem imitującym dachówkę, kalenice budynków ”rosto”adJe lub 
równolegJe do drogi 02KŚW, do”uszcza się stosowanie lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekraczają-
cej 50% szeroko`ci elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą 
”oJaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami; 
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5) ogrodzenia dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci nie ”rzekraczającej 2,0 m od poziomu terenu, 

wyklucza się ogrodzenia z betonowych elementów ”refabrykowanych, ”oza czę`cią frontową dziaJki 
do”uszcza się siatkę ogrodzeniową; 

6) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rzekraczać 20% jej ”owierzchni; 
7) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki; 
8) linie zabudowy obowiązujące od drogi wewnętrznej 02KŚW w odlegJo`ci 5 m; 

9) dla garawy i pomieszczeL gos”odarczych, ustala się: 
a) lokalizację w budynku ”odstawowym lub ”o”rzez dobudowę do budynku ”odstawowego, do”usz-

cza się zabudowę wolnostojącą, 
b) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym do”uszcza się ”oddasze uwytkowe, wysoko`ć budyn-

ków do 7,5 m, kolorystyka stonowana, 

c) zakaz budowy więcej niw 1 obiektu na dziaJce, 
d) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci gJównej od 30o do 45o, ”okryte dachówką 

ceramiczną lub materiaJem imitującym dachówkę, kalenice gJówne ”rosto”adJe lub równolegJe do 
drogi 02KDW, 

e) lokalizacja w gJębi dziaJki, 
f) do”uszcza się zabudowę bliuniaczą na granicy dwu sąsiednich dziaJekŁ 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wielko`ć wydzielanej dziaJki - 900 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 20 m2; 

3) do”uszcza się Jączenie dziaJek wydzielonych liniami ”odziaJu wewnętrznego, szeroko`ć ”oJączonych 

dziaJek nie mowe ”rzekraczać 40 m; 

4) granice wydzielanych dziaJek ”rosto”adJe do drogi 02KŚWŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej 02KŚWŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, ob-

sJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cieków komunalnych i wód deszczowych z istniejących 
i projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drodze wewnętrznej 02KŚW, drodze ”ublicznej 01KŚ 
i ul. KusociLskiegoŁ 

6. Ustalenia inne: na obszarze zalewowym zakaz budowy obiektów nie związanych z funkcją ochronnąŁ 

§ 21. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7ZP o powierzchni 0,4504 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) nie”ubliczna zieleL urządzona; 
2) `ciewka rowerowa dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszego. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania trenu: 

1) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, takwe o charakterze tymczasowym; 

2) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

3) zakaz grodzenia terenu; 

4) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury związanych z ”odstawową funkcją terenu (Jawki, 
stoliki, wiaty itp.); 

5) zakaz wycinki istniejącego zadrzewienia o”rócz cięć ”ielęgnacyjnych, do”uszcza się uzasadnione wy-

cinki drzew ”o ”rze”rowadzeniu ”ostę”owania okre`lonego ”rzepisami odrębnymi oraz dokonaniu na-

sadzeL kompensacyjnych ustalonych w stosownych decyzjach. 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJuŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej 02KŚW i `ciewki ”ieszo ro-

werowej o symbolu 03KX. 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej. 

6. Ustalenia inne: na obszarze zalewowym zakaz budowy obiektów nie związanych z funkcją ochronnąŁ 

§ 22. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8E o powierzchni 0,0120 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: stacja transformatorowa 15/0,4 kV. 
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2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zabudowa wolnostojąca, do”uszcza się lokalizację ty”owego obiektu stacji transformatorowej takwe 
obiektu kontenerowego maJogabarytowego; 

2) wysoko`ć zabudowy maksymalnie 6 m, ustala się obowiązek stosowania naturalnych materiaJów 
budowlanych jako materiaJu `cian i pokrycia dachu, kolorystyka stonowana; 

3) dachy czterospadowe o kącie nachylenia ”oJaci od 32o do 45o, pokrycie dachów dachówką cera-

miczną lub materiaJem imitującym dachówkę, w przypadku zabudowy kontenerowej do”uszcza się 
dach ”Jaski; 

4) ogrodzenie dziaJki o wysoko`ci nie ”rzekraczającej 2 m, wyklucza się ”rzęsJa betonowe; 

5) powierzchnia zabudowana nie mowe ”rzekraczać 25% jej ”owierzchni; 
6) udziaJ ”owierzchni trenu biologicznie czynnego nie mowe być mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki, 

ustala się urządzenie zieleni o charakterze osJonowym wzdJuw zachodniej granicy dziaJki; 
7) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

a) od drogi wewnętrznej 02KŚW w odlegJo`ci 4 m, 

b) od `ciewki ”ieszo rowerowej 03KX w odlegJo`ci 2 m od linii rozgraniczającejŁ 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu 

4. Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej o symbolu 02KDW. 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią 
kablową 15 KVŁ 

§ 23. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01KD o powierzchni 0,0920 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) funkcja podstawowa: poszerzenie powiatowej drogi klasy zbiorczej, teren przeznaczony do realizacji 

celu publicznego; 

2) funkcja uzu”eJniająca: ”as techniczny dla ”rzebiegu infrastruktury technicznej; 
3) do”uszcza się dla terenu 4MN tymczasowy s”osób uwytkowania jako funkcja mieszkaniowa; 

4) do”uszcza się jako tymczasowy s”osób uwytkowania jako droga wewnętrzna 02KŚWŁ 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ca 3 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

2) zakaz zabudowy terenu, sadzenia drzew itp.; 

3) zakaz lokalizacji urządzeL reklamowych i tymczasowych obiektów usJugowychŁ 

3. Zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu. 

4. Ustalenia komunikacyjne: do”uszcza się wykonanie dwu zjazdów na teren w ciągu drogi we-

wnętrznej o symbolu 02KDW. 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1) istniejące sieci infrastruktury technicznej do dalszego uwytkowania z dopuszczeniem przebudowy i pro-

wadzenia nowych; 

2) istniejąca elektroenergetyczna linia na”owietrzna 15 kV - do likwidacji oraz budowy sieci w nowej 

lokalizacji. 

§ 24. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02KDW o powierzchni 0,6044 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: droga nie”ubliczna wewnętrzna o charakterze drogi pieszo jezdnej. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz lokalizacji urządzeL reklamowych i tymczasowych obiektów usJugowych; 
2) do”uszczenie urządzenia miejsc do parkowania samochodów wzdJuw drogi 02KŚWŁ 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJuŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m i 12 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego - ciąg 
pieszo jezdny o szeroko`ci minimum 5 m; 

2) wykonanie dwu zjazdów z drogi powiatowej; 

3) nawierzchnia przepuszczalna. 
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5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: w liniach rozgraniczających drogi ”ozostawia się do 
dalszego uwytkowania i projektuje: 

1) sieć wodociągową o `rednicy 90 - 110 mm; 

2) sieć gazową `redniego ci`nienia o `rednicy 25 - 125 mmm; 

3) kanalizację sanitarną o `rednicy 0,2 m; 

4) kanalizację deszczową o `rednicy 0,3 - 0,4 m; 

5) elektroenergetyczną linie kablową 15 kV i 0,4 kV; 

6) teletechniczną linię kablowąŁ 

§ 25. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02KX o powierzchni 0,0227 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: `ciewka rowerowa i ciąg ”ieszyŁ 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: zakaz lokalizacji 

urządzeL reklamowych i tymczasowych obiektów usJugowychŁ 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJuŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dwukierunkowa `ciewka rowerowa z ruchem pieszym szeroko`ci 5 m; 

2) nawierzchnia przepuszczalna. 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej. 

ŚźIAI III 

Postanowienia koLcowe 

§ 26. Zmienia się ”rzeznaczenie ”astwiska klasy VI na cele nierolnicze w ilo`ci 4,5363 ha, zgodnie 

z niniejszą uchwaJąŁ 

§ 27. W zakresie okre`lenia stawki ”rocentowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w nastę”stwie uchwalenia ”lanu (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się jednorazową o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci 
w wysoko`ci 30%Ł 

§ 28. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Mieszkowic. 

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

Województwa źachodnio”omorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Mieszkowice. 

 

Przewodniczący Rady: 
Andrzej Salwa 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXVII/296/10 

Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

z dnia 25 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVII/296/10 

Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

z dnia 25 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVII/296/10 

Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Mieszkowicach 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego wyJowone-

go do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie 
ich rozpatrzenia. 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXVII/296/10 

Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu realizacji za”isanych w ”lanie miejscowym inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Mieszkowicach 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego oraz ”rognozą skutków fi-
nansowych uchwalenia planu, gmina nie ”oniesie wydatków finansowych z budwetu gminy na realizację 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy. 
762 
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UCHWAIA NR XLVI/392/2010 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ W POICZYNIE-ZDROJU 

 z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie pomnika przyrody. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241) oraz art. 44 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-

dy (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, zm.: Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) Rada Miejska 

w PoJczynie-Zdroju uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Usuwa się klon zwyczajny Acer platanoides o obwodzie 462 cm z alei drzew stanowiącej 
pomnik ”rzyrody, ustanowiony roz”orządzeniem Wojewody KoszaliLskiego Nr 7/92 (Dz. Urz. Woj. Kosza-

liLskiego Nr 15, poz. 109), utrzymanym w mocy roz”orządzeniem Nr 2 Wojewody Zachodniopomorskiego 

z dnia 30 marca 1999 r. w s”rawie wykazu aktów ”rawa miejscowego wydanych ”rzez Wojewodę Go-

rzowskiego, Wojewodę KoszaliLskiego, Wojewodę Pilskiego, Wojewodę SJu”skiego oraz Wojewodę 
SzczeciLskiego obowiązujących na obszarze województwa zachodnio”omorskiego (ŚzŁ UrzŁ WojŁ Zachodnio-

pomorskiego Nr 7, poz. 99). 


