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UCHWAIA NR LIII/422/10 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienia Pomorskiego 

dotyczącego czę`ci terenu obrębu 1 w Kamieniu Pomorskim - jednostka obszarowa ｭAｬ. 

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; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 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) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ 1 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXVIII/276/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 wrze-

`nia 2ŃŃ5 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Kamienia Pomors—iego dotyczącego czę`ci terenu obrębów ń i 3 w Kamieniu Pomorskim, 

zmienione– uchwaJą Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2007 r. 

w sprawie zmiany uchwaJy Nr XXVIII/276/05 z dnia 22 wrze`nia 2ŃŃ5 r. o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienia Pomors—iego dotyczącego czę`ci 
terenu obrębów ń i 3 w Kamieniu Pomorskim podzielonych na dwie jednostki obszarowe A i B; plany 

miejscowe obejmu–ą czę`ć obrębów geodezy–nych nr 1 i 3 w Kamieniu Pomorskim w ten s”osób, we 
czę`ć ｭAｬ zawiera obszar zna–du–ący się w obrębie nr 1 KamieL Pomorski a czę`ć ｭBｬ obszar zna–du–ący 
się w obrębie nr 3 KamieL Pomors—iŁ Śla obydwu wyznaczonych obszarów będą ”od–ęte odrębne uchwa-

Jy zatwierdza–ące ”lany zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami stu-

dium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KamieL Pomors—i ”rzy–ętego 
uchwaJą Nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 r. zmienioną 

uchwaJą Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r., uchwaJą 
Nr XXXIX/366/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 2ń wrze`nia 2ŃŃ6 r., uchwaJą 
Nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2007 r. oraz uchwaJą 
Nr XXXVIII/287/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 lutego 2009 r. uchwala się miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezy–nym nr 1 - jednostka obszarowa 

ｭAｬ w Kamieniu Pomorskim, o powierzchni 33,7531 ha, zwany dalej planem miejscowym. 

2. Przedmiotem planu jest zabudowa: miesz—aniowa wielorodzinna, –ednorodzinna, re—reacy–na, usJu-

gowa, tereny zieleni le`ne–, zieleni nieurządzone–, —omuni—ac–i oraz ”eJna infrastru—tura techniczna obsJu-

gu–ąca obszar ”lanuŁ 

3. Integralną czę`cią ninie–sze– uchwaJy są: 

1) zaJączni— graficzny nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1 000; 

2) zaJączni— graficzny nr 2 - wyrys ze studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego gminy KamieL Pomorski; 

3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJączni— nr 4 - rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

4. Plan mie–scowy o—re`la: 

1) ”rzeznaczenie terenu oraz linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu przestrzennego; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–; 
5) wymagania wyni—a–ące z ”otrzeb —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
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6) parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obie—tów i ws—auni—i intensywno`ci zabudowy; 
7) szczegóJowe zasady i warunki scalania nieruchomo`ci ob–ętych ”lanem; 

8) szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu; 
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwyt—owania terenów; 
11) staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2. 1. Ustalenia planu mie–scowego s—Jada–ą się z: 

1) ustaleL wstę”nych zawartych w rozdziale 1 ninie–sze– uchwaJy; 
2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale 2 ninie–sze– uchwaJy; 
3) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych zawartych w rozdziale 

3 ninie–sze– uchwaJy; 
4) ”rze”isów —oLcowych, zawartych w rozdziale 4 ninie–sze– uchwaJyŁ 

2. Dla poszczególnych terenów ma–ą zastosowanie wszyst—ie rodza–e ustaleLŁ 

3. Śla —awdego terenu elementarnego z zastrzeweniem pkt 4 s”recyzowano ustalenia szczegóJowe 
w nastę”u–ącym u—Jadzie: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zagospodarowanie terenu i —sztaJtowanie zabudowy; 

3) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
4) ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego i kulturowego; 

5) ustalenia komunikacyjne; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

4. Śla terenów elementarnych niewymaga–ących wszyst—ich ustaleL wymienionych w punkcie 3 

o—re`lono ustalenia wymagane potrzebami ”rzeznaczenia tych terenówŁ 

5. Ile—roć w planie miejscowym uwywa się niwe– wymienionych o—re`leL, to nalewy –e rozumieć nastę-
”u–ąco: 

1) wyso—o`ć zabudowy nalewy ”rzez to rozumieć wyso—o`ć liczoną od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”o-

Jowonym we–`ciu do budyn—u - do —alenicy bądu na–wywszego ”un—tu atty—i w przypadku stosowania 

dachów ”Jas—ich do na–wywszego ”un—tu ”rze—rycia obie—tów nie licząc `cian szczytowych i ognio-

wych, kominów, masztów, urządzeL technicznych it”Ł; 
2) nie”rze—raczalna linia zabudowy –est to linia, ”oza —tórą realizac–a wszel—ich obie—tów —ubaturowych 

jest niedopuszczalna. Warunek nie dotyczy drobnych elementów integralnie związanych ze stru—turą 
architektoniczną budyn—u, –a— ryzality, schod—i, gan—i we–`ciowe, zadaszenia, wy—usze, it”Ł o Jączne– 
”owierzchni liczone– ”o obrysie zewnętrznym do 3 m2 oraz podziemnych czę`ci budyn—u, ”rzyJączy 
technicznych, elementów drogowych, z zastrzeweniem ”rze”isów odrębnych; 

3) obowiązu–ąca linia zabudowy –est to linia, wzdJuw —tóre– nalewy sytuować obie—ty —ubaturowe oraz 
o—re`lone w ustaleniach planu rodzaje budowli naziemnych nie będące liniami ”rzesyJowymi i sieciami 

uzbro–enia terenuŁ Śo”uszcza się wysunięcie ”rzed linię zabudowy do ń,2 m drobnych elementów in-

tegralnie związanych ze stru—turą archite—toniczną budyn—u, –a— ryzality, schod—i, gan—i we–`ciowe, 
zadaszenia, wykusze, o Jączne– ”owierzchni liczone– ”o obrysie zewnętrznym do 3 m2 oraz podziem-

nych czę`ci budyn—u, ”rzyJączy technicznych, elementów drogowych, z zastrzeweniem ”rze”isów od-

rębnych; 
4) tymczasowa fun—c–a re—reacy–na nalewy rozumieć –a—o zagos”odarowanie terenu w szczególno`ci 

typu camping, pole namiotowe wraz z funkcjami towarzyszącymi; 

5) zabudowa usJug hotelars—ich –est to zabudowa ”rzeznaczona dla turystów ty”u hotel, ”ens–onat, mo-

tel, schronisko mJodziewowe; 
6) usJugi ty”u ”odstawowego są to usJugi związane z codzienną obsJugą miesz—aLców i sJuwące zas”o-

—o–eniu biewących ”otrzeb bytowych n”Ł: ”un—ty handlowe arty—uJów uwyt—u codziennego, ”un—ty 
gastronomiczne, biura, rzemiosJo usJugowe oraz usJugi administracyjne; 

7) teren elementarny jest to teren, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza–ącymi, oznaczony 

symbolem liczbowym i literowym, w obszarze —tórego obowiązu–ą ustalenia szczegóJowe; 
8) usJugi zdrowia nalewy rozumieć –a—o usJugi w szczególno`ci ty”u —lini—a, sanatorium, za—Jad odnowy 

biologicznej, punkt medyczny; 
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9) fun—c–a uzu”eJnia–ąca ”rzeznaczenia terenu –est to fun—c–a, —tóre– udziaJ w ”owierzchni ogólne– zabu-

dowy na dziaJce nie mowe ”rze—raczać 35%; w przypadku, kiedy dla danego terenu elementarnego 

do”uszcza się więce– niw –eden rodza– fun—c–i uzu”eJnia–ące–, ”owywszy ws—auni— dotyczy ich Jącznego 
udziaJu; 

10) dachy jednorodne są to dachy nis—ie albo ”rzestrzenne, bez względu na wyso—o`ć budyn—u na danym 

terenie elementarnym; 

11) dach niski jest to forma dachu budynku, w —tórym ”ochylenie ”oJaci wynosi maksymalnie 25º; 
12) dach przestrzenny jest to forma dachu budynku, w —tórym ”ochylenie ”oJaci wynosi ”owywe– 25º; 
13) tymczasowe zagos”odarowanie terenu –est to s”osób —orzystania z terenu przed docelowym zainwe-

stowaniem, zgodnym z fun—c–ą terenu o—re`loną w planie miejscowym; 

14) teren publiczny o ograniczonym dostę”ie –est to teren zieleni, na —tórym mogą się znaleuć urządzenia 
i obiekty niekubaturowe rekreacyjne, w szczególno`ci ”lac zabaw, —orty tenisowe, bois—a do gier 
w siat—ów—ę, —oszy—ów—ę it”Ł dostę”ny dla wJa`cicieli i uwyt—owni—ów danego terenu elementarnego 

lub dziaJe— budowlanych zna–du–ących się na tym terenie; 

15) dostę” ogólny –est to dostę” do terenu (obie—tu) nie limitowany wadnymi ograniczeniami w szczegól-

no`ci ogrodzeniami, biletami wstę”u, ”orą doby; 
16) ws”óJczynni— nierównoczesno`ci uwyt—owania mie–sc ”osto–owych –est to ws”óJczynni— zmniejszają-

cy sumę liczby miejsc postojowych; 

17) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna typu apartamentowego - zabudowa o ”odwywszonym stan-

dardzie i estetyce. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Na obszarze planu mie–scowego wydziela się nastę”u–ące tereny o fun—c–ach oznaczonych niwe– 
opisanymi symbolami: 

1) Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami typu podstawowego - MW, U; 

2) Teren zabudowy usJugowe– ｦ U,MW 

3) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN; 

4) Teren zabudowy wolnosto–ące– w formie wiejskiej zabudowy zagrodowej - MR; 

5) Teren komunikacji - KS; 

6) Istnie–ąca droga do–azdowa (ul. vóJciLs—a) - KDD; 

7) Śroga wewnętrzna - KDW; 

8) Teren zieleni nieurządzone– - Zn; 

9) Las urządzony - ZL. 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy ustala się: 

1) nie do”uszcza się umieszczania tablic i obie—tów re—lamowych wolnosto–ących na terenie ob–ętym 

planem miejscowymŁ Śo czasu za—oLczenia realizac–i inwestyc–i do”uszcza się umieszczanie reklam 

wolnosto–ących; 
2) za—azu–e się umieszczania na obiektach elementów ”rzestrzennych ”rzesJania–ących elementy wystro-

ju i kompozycji elewacji; 

3) ograniczenia wyso—o`ci ogrodzeL w czę`ci frontowe–: minimalnej 1,2 m, maksymalnej do 1,6 m; 

4) do”uszcza się li—widac–ę istnie–ących obie—tówŁ 

2. W zakresie zasad i warun—ów scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

1) ”o scaleniu gruntów do”uszcza się ”odziaJ dziaJe— na terenach ”ro–e—towanych z uwzględnieniem 

parametrów zawartych w ustaleniach szczegóJowych; 
2) minimalne wiel—o`ci wydzielanych dziaJe— nie dotyczą ciągów ”ieszych i pieszojezdnych oraz wydzie-

leL ”od urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej; 

3) ”rzebieg linii rozgranicza–ących tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia dla celów o”racowaL geodezy–nych nalewy o—re`lić ”o”rzez odczyt osi linii z rysunku planu; 

4) ”rzy ”odziale terenów elementarnych nalewy wydzielić dziaJ—i ”od ”ro–e—towane obie—ty infrastru—tury 
technicznej. 
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3. W zakresie tymczasowego uwyt—owania terenu ustala się: Śo czasu realizac–i inwestyc–i zgodnie 
z projektowanym przeznaczeniem terenu do”uszcza się dotychczasowe uwyt—owanie terenów oraz lo—ali-
zac–ę fun—c–i zabudowy re—reacy–ne–Ł 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) na obszarze ob–ętym opracowaniem zna–du–e się stanowis—o wicio—rzewu ”omorskiego - gatunku pod 

`cisJą ochroną ”rawną zlo—alizowane na terenie tzwŁ Lasu Mie–s—iego (teren o symbolu 9 ZL). W Lesie 

Miejskim wystę”u–ą ta—we cztery gatun—i ”od ochroną czę`ciową: —onwalia majowa, bluszcz pospoli-

ty, kalina koralowa i ”rzytulia wonnaŁ Na nieuwytkach w terenie o symbolu 6 MR wystę”u–e ob–ęty 
ochroną czę`ciową bobre— tró–list—owyŁ Śwa gatun—i ”od ochroną czę`ciową - porzeczka czarna 

i kalina koralowa - wystę”u–ą na terenach o symbolach 3 MW, U, 5 MN, 7 KS. W odniesieniu stano-

wis— dwóch ostatnich gatun—ów chronionych czę`ciowo i —olidu–ących z planowanym zagospodaro-

waniem konieczne jest uzyskanie zezwolenia od wojewody na ich przemieszczenie lub usunięcie 
”rzed ”od–ęciem prac. Brak w obszarze ob–ętym opracowaniem stanowis— gatun—ów ro`lin wymaga-

–ących ochrony w obszarach Natura 2000; 

2) teren ob–ęty ”lanem zlokalizowany jest na obszarze ostoi ptasiej ｭZalew KamieLs—i i Dziwnaｬ PLB 

32ŃŃńńŁ Przy realizac–i ustaleL miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mowe być wy-

magany obowiąze— ”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania na `rodowis—o; 
3) warunkiem realizac–i ustaleL ”lanu mogących mieć negatywny w”Jyw na siedlis—a ”rzyrodnicze oraz 

gatun—i ro`lin i zwierząt, dla —tórych ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 2ŃŃŃ, –est wy—onanie 
kompensacji ”rzyrodnicze– niezbędne– do za”ewnienia s”ó–no`ci i wJa`ciwego fun—c–onowania sieci 
obszarów Natura 2ŃŃŃ; 

4) na obszarze planu mie–scowego obowiązu–e za—az ”rze—raczania standardów –a—o`ci `rodowis—a ”oza 
granicami dziaJ—i, do —tóre– inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) w zagos”odarowaniu terenów biologicznie czynnych oraz na terenach le`nych obowiązu–e za—az 
w”rowadzania obcych gatun—ów inwazy–nych ta—ich –a—: barszcz mantegazyjski i Sosnowskiego, bo-

wodrzew gruczoJ—owaty, harbuuni— —olczasty, —lon –esionolistny, —olczurka klapowana, niecierpek gru-

czoJowaty, rdestowiec –a”oLs—i, ”o`redni i sachaliLs—i, tawlina –arzębolistna; 
6) na obszarze planu mie–scowego do”uszcza się wycin—ę drzew ”od warun—iem ekwiwalentnej rekom-

pensaty w ”ostaci nowych nasadzeL na terenie ob–ętym planem bądu ws—azanym przez gminę 
z wy–ąt—iem sytuac–i o—re`lonych w § ńń ust. 1 pkt 2 uchwaJy oraz § ńŃ ust. 3 pkt 2; 

7) w czę`ci obszaru ob–ętego ”lanem zna–du–ą się ”as techniczny oraz ”as ochronny brzegu morskiego 

(”ro–e—towany), dla —tórych obowiązu–ą szczególne warun—i zagos”odarowania: 
a) wy—orzystanie ”asa technicznego do celów innych niw ochrona brzegu do”uszczalne –est za zgo-

dą wJa`ciwego organu administracji mors—ie–, —tóry –ednocze`nie o—re`la warun—i ta—iego wy—o-

rzystania, 

b) ”as nadbrzewny (techniczny i ochronny) jest zaliczony z mocy ”rawa do obszarów bez”o`rednie-

go zagrowenia ”owodzią - obowiązu–ą ograniczenia i wymagania wyni—a–ące z ”rze”isów odręb-

nych, 

c) wszelkie obiekty na obszarze pasa technicznego i ochronnego, widoczne z ”rzylegJego akwenu, 

o ile nie są ozna—owaniem nawigacyjnym, nie mogą go ”rzy”ominać swo–ą formą, —olorysty—ą 
i chara—terysty—ą `wiecenia `wiateJ oraz nie mogą utrudniać identyfi—ac–i ozna—owania nawiga-

cyjnego, a urządzenia o`wietleniowe tych obie—tów nie mogą ”owodować ”adania ”romieni 

`wietlnych bez”o`rednio na a—wen; 

8) Lo—alizowanie wszel—ich obie—tów budowlanych ”owinno być ”o”rzedzone ustaleniami geotechnicz-

nymi warun—ów ”osadowienia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska kulturowego i zabyt—ówŁ Czę`ć obszaru ob–ętego 
planem obejmu–e stanowis—o archeologiczne, dla —tórego ustalono strefę W III ograniczonej ochrony kon-

serwators—ie– stanowis— archeologicznych, oznaczoną na rysun—u ”lanu, w przypadku podejmowania prac 

ziemnych na –e– terenie obowiązu–e: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycy–nych i innych związanych ”racami ziemnymi z odpo-

wiednim organem dsŁ ochrony zabyt—ów; 
2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratun—owych na terenie ob–ętym realizac–ą prac ziemnych, 

na zasadach o—re`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabyt—ów; 
3) Obszar ”lanu ”oJowony –est w strefie ｭCｬ uzdrowiska, obejmu–ącą obszar ma–ący w”Jyw na zachowa-

nie walorów —ra–obrazowych, —limatycznych oraz ochronę zJów naturalnych surowców leczniczych; 
4) W strefie ochronnej ｭCｬ zabrania się: 

a) nie”lanowanego wyrębu drzew, 
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b) ”rowadzenia dziaJaL ”owodu–ących nie—orzystną zmianę stosun—ów wodnych, 
c) lo—alizac–i nowych uciąwliwych obie—tów budowlanych i innych uciąwliwych obie—tów, w tym za-

—Jadów ”rzemysJowych, 
d) ”rowadzenia dziaJaL ma–ących w”Jyw na fiz–ografię uzdrowis—a i –ego zaJowenia ”rzestrzenne lub 

wJa`ciwo`ci lecznicze —limatu. 

§ 7. Ustalenia dotyczące u—Jadu —omunikacyjnego: 

1) ”owiązania zewnętrzne u—Jadu —omuni—acy–nego drogowego odbywa–ą się ”o”rzez nowo”ro–e—towa-

ne drogi wewnętrzne do istnie–ące– drogi do–azdowe– o symbolu 05KDD (ul. vóJciLs—a); 
2) w obrębie obszaru ob–ętego ”lanem obowiązu–e zabez”ieczenie mie–sc ”ar—ingowych wedJug ”oda-

nych niwe– ws—auni—ów: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 1 miejsce parkingowe na jeden lokal, 

b) dla zabudowy hotelowej i pensjonatowej - minimum 1 miejsce parkingowe na 1 ”o—ó–, 
c) dla zabudowy usJugowe– - minimum 1 mie–sce ”ar—ingowe na —awde 5Ń m² ”owierzchni uwyt—o-

wej usJug, 
d) dla zabudowy gastronomicznej - minimum 1 miejsce parkingowe na 5 miejsc konsumpcyjnych; 

3) w obrębie obszaru ob–ętego ”lanem do”uszcza się ”ar—owanie samochodów osobowych w liniach 

rozgranicza–ących dróg; 
4) do”uszcza się uwzględnianie w bilansowaniu mie–sc ”osto–owych ws”óJczynni—a nierównoczesno`ci 

uwyt—owania miejsc postojowych w rozbiciu na fun—c–ę miesz—alną i fun—c–e uzu”eJnia–ącą - równego 
0,7; 

5) w obrębie obszaru ob–ętego ”lanem za—azu–e się lo—alizac–i wydzielonych ”ar—ingów dla samochodów 
cięwarowychŁ 

§ 8. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

1. w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) zaopatrzenie z istnie–ące– i ”ro–e—towane– sieci wodociągowe–, zasilane– z istnie–ącego wodociągu —o-

munalnego; 

2) ustala się ”arametry nowoprojektowanych sieci - Ø 8Ń ÷ ń5Ń mm, prowadzonych w liniach rozgra-

niczenia dróg i ulic oraz w wydzielonych pasach technicznych; 

3) lo—alizac–ę nowych studni ”ublicznych dla ”otrzeb zao”atrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych, 

zgodnie z przepisami odrębnymiŁ Lo—alizac–a winna być ”o”rzedzona roz”oznaniem hydrogeologicznymŁ 

2. W za—resie od”rowadzania `cie—ów: 

1) od”rowadzenie `cie—ów ”ro–e—towaną siecią —analizac–i sanitarne– grawitacy–no-tJoczne–, do istnie–ące– 
sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni `cie—ów w Kamieniu Pomorskim, zna–du–ące– się ”oza obszarem ob-

–ętym granicami planu; 

2) ustala się ”arametry nowoprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej - Ø do 300 - 600 mm, prowa-

dzonych w liniach rozgraniczenia dróg i ulic oraz w wydzielonych pasach technicznych; 

3) ustala się rozdzielczy system od”rowadzenia `cie—ów; 
4) lokalizowanie przepom”owni `cie—ów w liniach rozgranicza–ących drógŁ 

3. W za—resie od”rowadzania wód deszczowych: 

1) ustala się od”rowadzenie wód deszczowych do ”ro–e—towane– —analizacji deszczowej, z odprowadze-

niem Zatoki Karpinki - wyloty zao”atrzyć w urządzenia ”odczyszcza–ące; 
2) ustala się ”arametry nowoprojektowanych sieci - Ø 2ŃŃ ÷ 6ŃŃ mm, prowadzonych w liniach rozgra-

niczenia dróg i ulic oraz w wydzielonych pasach technicznych; 

3) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z ”oJaci dachowych na wJasny terenŁ 

4. W zakresie gromadzenia i uniesz—odliwiania od”adów ustala się: wstę”ną segregac–ę od”adów sta-

Jych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach w obrębie ”oszczególnych dziaJe— i wywóz 
zgodnie z ”rzy–ętym w gminie systemem gospodarki odpadami. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię ele—tryczną ustala się: 

1) zasilanie obszaru opracowania z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Stacje trans-

formatorowe nalewy lo—alizować na terenach elementarnych z uwzględnieniem ustalenia § 4 ust. 2 

pkt 4; do”uszcza się wbudowanie lub dobudowanie stac–i transformatorowych do projektowanych 

obie—tów bez wyznaczania lo—alizac–i na rysun—u ”lanu; 
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2) odcinki istnie–ących linii na”owietrznych, —olidu–ące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do 

przebudowy i skablowania; 

3) ”lanowane obie—ty zasilić rozdzielczą siecią —ablową nis—iego na”ięcia - 0,4 kV; 

4) Realizac–a ”rzyJączenia do sieci mowliwa będzie ”o zniwelowaniu terenu do rzędnych docelowych na 
trasie przebiegu sieci elektroenergetycznych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) zasilanie obie—tów gazem ”rzewodowym `redniego ci`nienia z istnie–ące– stac–i redu—cy–no-pomiarowej 

I stopnia zlokalizowanej poza obszarem planu; 

2) ”lanowane obie—ty zasilić rozdzielczą siecią `redniego ci`nienia - Ø 32÷ń5Ń mm, ”rzyJączanie od-

biorców za ”o`rednictwem domowych węzJów redu—cy–nych na ci`nienie uwyt—owe; 
3) do”uszcza się w przypadkach indywidualnych stosowanie gazu bezprzewodowego; 

4) ”ro–e—towaną sieć rozdzielczą lo—alizować w liniach rozgraniczenia dróg i ulic oraz w projektowanych 

pasach technicznych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się indywidualny system ogrzewania, z zastosowaniem 

uródeJ cie”Ja zasilanych e—ologicznymi no`ni—ami energii. 

8. W za—resie obsJugi tele—omuni—acy–ne– ustala się: 

1) dla obie—tów nowo”ro–e—towanych sieć abonenc—ą wy—onać –a—o sieć —ablową w kanalizacji tele-

technicznej, prowadzonej w liniach rozgraniczenia dróg oraz projektowanych pasach technicznych; 

2) odcin—i istnie–ących linii na”owietrznych, —olidu–ące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do 

przebudowy i skablowania. 

9. W za—resie ochrony ”rzed ”owodzią: 

1) czę`ć obszaru ob–ętego ”lanem ”oJowonego wzdJuw źalewu KamieLs—iego zagrowona –est ”owodziąŁ 
Obszar ten oznaczono na rysunku planu; 

2) obszar zagrowenia ”owodzią stanowią tereny o rzędnych ”oniwe– ń,24 m n.p.m.; Hp=1%; 

3) ustala się na—az ”odniesienia rzędne– terenu ”rzeznaczonego ”od zabudowę lub wyniesienie poziomu 

”arteru oraz —orony dróg do rzędne– ń,5 m n.p.m. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 9. Ustalenia dla terenów zabudowyŁ 

1. Teren o symbolu 1 MW, U o powierzchni 1,5202 ha i 2 MW, U o powierzchni 5,7741 ha: 

1) Przeznaczenie terenu 

a) Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę fun—c–i uzu”eJnia–ące– - usJug ty”u ”odstawowego, 
c) do”uszcza się tymczasowe zagos”odarowanie fun—c–ą re—reacy–ną; 

2) Zagospodarowanie terenu i —sztaJtowanie zabudowy 

a) projektowana zabudowa miesz—aniowa wielorodzinna do”uszcza się zabudowę miesz—aniową 
wielorodzinną ty”u a”artamentowego, 

b) usJugi lo—alizowane –a—o wbudowane na ”oziomie ”arteru budyn—u lub –a—o obie—ty wolnosto–ące, 
c) zabudowa w u—Jadzie wolnosto–ącym; dopuszcza się u—Jad ”ierze–owy wzdJuw ciągów —omunika-

cyjnych, 

d) w granicach terenu elementarnego obowiązu–e lo—alizac–a ”ar—ingów terenowych lub wielosta-

nowis—owych garawy –edno—ondygnacy–nych; do”uszcza się ”ar—ingi ”odziemne, 

e) wyso—o`ć zabudowy mieszkaniowej do 5 kondygnacji, do 20 m, 

f) wyso—o`ć obie—tów usJugowych do 2 kondygnacji, maksymalnie 10 m, 

g) dachy –ednorodne za wy–ąt—iem ”rze—ryć obie—tów wymienionych w pkt 2f, gdzie do”uszcza się 
dachy niskie, 

h) powierzchnia zabudowy do 45% powierzchni terenu elementarnego, 

i) powierzchnia zabudowy budynkami od 3 do 5 kondygnacji nie mowe ”rze—roczyć 60% po-

wierzchni zabudowy, 
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j) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

k) do”uszcza się wydzielenie terenu ”ublicznego o ograniczonym dostę”ie; 
3) Zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci 

a) do”uszcza się scalanie i ”odziaJ terenu na dziaJ—i, 
b) ”odziaJ na dziaJ—i o minimalnej powierzchni 800 m2, szero—o`ci frontu min. 20 m, 

c) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosun—u do ”asa drogowego 9Ńº ”lusłminus 5%; 

4) Ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 45% ”owierzchni dziaJ—i, 
b) czę`ć terenów w granicach ”asa technicznego urzędu morskiego - obowiązu–ą ustalenia § 5 

ust. 6, 

c) czę`ć obszaru ”oJowona –est w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych - obowiązu–ą ustalenia § 6; 

5) Ustalenia komunikacyjne 

a) ilo`ć miejsc parkingowych - zgodnie z ustaleniami o—re`lonymi w § 7 ust. 2 ninie–sze– uchwaJy, 
b) w granicach terenu elementarnego obowiązu–e zabez”ieczenie min. 70% miejsc parkingowych, 

c) wjazdy na tereny z ulic o symbolu 02, 03 KDW, 

d) do”uszcza się wydzielenie w granicach terenu elementarnego ciągów ”ieszych i pieszojezdnych 

o minŁ szero—o`ci 6 m (drogi wewnętrzne); 
6) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 

a) ustalenia w za—resie infrastru—tury inwyniery–ne– wg § 8 ninie–sze– uchwaJyŁ 

2. Teren o symbolu 3 MW, U o powierzchni 6,0 ha: 

1) Przeznaczenie terenu 

a) Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę fun—c–i uzu”eJnia–ące– - usJug ty”u ”odstawowego, usJug hotelars—ich 
oraz usJug zdrowia, 

c) do”uszcza się tymczasowe zagos”odarowanie fun—c–ą re—reacy–ną; 
2) Zagospodarowanie terenu i —sztaJtowanie zabudowy 

a) projektowana zabudowa miesz—aniowa wielorodzinna do”uszcza się zabudowę miesz—aniową 
wielorodzinną ty”u a”artamentowego, 

b) usJugi lo—alizowane –a—o wbudowane na ”oziomie ”arteru budyn—u bądu w obie—cie wolnosto–ącym, 
c) zabudowa w u—Jadzie wolnosto–ącym; do”uszcza się u—Jad ”ierze–owy wzdJuw ciągów —omuni—a-

cyjnych, 

d) w granicach terenu elementarnego obowiązu–e lo—alizac–a ”ar—ingów terenowych lub wielosta-

nowis—owych garawy –edno—ondygnacy–nych; do”uszcza się ”ar—ingi ”odziemne, 

e) wyso—o`ć zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego do 40 m, przy czym: 

ｦ do 40 m do ńŃ —ondygnac–i uwyt—owych, ”owierzchnia te– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
20% powierzchni zabudowy, 

ｦ do 20 m do 5 kondygnacji, powierzchnia tej zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 60% po-

wierzchni zabudowy, 

f) wyso—o`ć zabudowy usJugowe–: 
ｦ obie—ty usJug ty”u ”odstawowego - do 2 kondygnacji, maksymalnie 10 m, 

ｦ obie—ty usJug ”ozostaJych - do 5 kondygnacji, maksymalnie 20 m, 

g) dachy jednorodne dla zabudowy o —tóre– mowa w pkt 2e, dla ”ozostaJe– zabudowy dachy dowolne, 
h) powierzchnia zabudowy do 45% powierzchni terenu elementarnego, 

i) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

j) do”uszcza się wydzielenie terenu ”ublicznego o ograniczonym dostę”ie; 
3) Zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci 

a) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i o minimalnej powierzchni 800 m2, szero—o`ci frontu min. 20 m, 

b) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosunku do pasa drogowego o 9Ńº ”lusłminus 5%; 

4) Ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 4Ń% ”owierzchni dziaJ—i, 
b) w obrębie ”owierzchni biologicznie czynne– uwzględnić zachowanie gru” drzew istnie–ących, 
c) obszar ”oJowony –est w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych - obowiązu–ą ustalenia § 6; 

5) Ustalenia komunikacyjne 

a) ilo`ć miejsc parkingowych - zgodnie z ustaleniami o—re`lonymi w § 7 ust. 2 ninie–sze– uchwaJy, 
b) w granicach terenu elementarnego obowiązu–e zabez”ieczenie min. 70% miejsc parkingowych, 
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c) wjazdy na teren z ulic o symbolu 01, 02, 03 KDW, 

d) do”uszcza się wydzielenie w granicach terenu elementarnego ciągów ”ieszych i pieszojezdnych 

o minimalne– szero—o`ci 6 m (drogi wewnętrzne); 
6) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, ustalenia w za—resie infrastru—tury inwyniery–ne– wg 

§ 8 ninie–sze– uchwaJyŁ 

3. Teren o symbolu 4 U, MW o powierzchni 3,6878 ha: 

1) Przeznaczenie terenu 

a) Teren zabudowy usJug handlu, gastronomii, kultury, administracji, turystyki, sportu i rekreacji 

oraz usJug hotelars—ich, 
b) do”uszcza się lo—alizac–ę fun—c–i uzu”eJnia–ące– 

ｦ mieszkaniowej w zabudowie wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej typu 

apartamentowego, 

c) do”uszcza się tymczasowe zagos”odarowanie fun—c–ą re—reacy–ną; 
2) Zagospodarowanie terenu i —sztaJtowanie zabudowy 

a) do”uszcza się lo—alizac–ę fun—c–i miesz—aniowe– na —ondygnac–ach ”owywe– ”arteru, 
b) zabudowa w u—Jadzie wolnosto–ącym; do”uszcza się u—Jad ”ierze–owy wzdJuw ciągów —omunika-

cyjnych, 

c) wyso—o`ć zabudowy do 24 m (do 6 kondygnacji), przy czym dla zabudowy mieszkaniowej - do 

20 m (do 5 kondygnacji), 

d) dachy dowolne, 

e) powierzchnia zabudowy do 45% powierzchni terenu elementarnego, 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

g) do”uszcza się wydzielenie terenów ”ublicznych o ograniczonym dostę”ie; 
3) Zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci 

a) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i o minimalnej powierzchni 1000 m2 szero—o`ci frontu min. 20 m, 

b) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosun—u do ”asa drogowego 9Ńº ”lusłminus 5%; 

4) Ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 4Ń% ”owierzchni dziaJ—i, 
b) w obrębie ”owierzchni biologicznie czynne– uwzględnić zachowanie gru” drzew istnie–ących, zwJasz-

cza w ”asie graniczącym lub zna–du–ącym się w obrębie ”asa technicznego urzędu mors—iego, 
c) czę`ć terenów w granicach ”asa technicznego urzędu morskiego - obowiązu–ą ustalenia § 5 

ust. 6, 

d) obszar ”oJowony –est w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych - obowiązu–ą ustalenia § 6; 

5) Ustalenia komunikacyjne 

a) ilo`ć miejsc parkingowych - zgodnie z ustaleniami o—re`lonymi w § 7 ust. 2 ninie–sze– uchwaJy, 
b) do”uszcza się realizac–ę miejsc parkingowych na terenie o symbolu 7 KS, 

c) wjazdy na teren z ulic o symbolu 01, 03 KDW, 

d) do”uszcza się wydzielenie w granicach terenu elementarnego ciągów ”ieszych i pieszojezdnych 

o minŁ szero—o`ci 6 m (drogi wewnętrzne), 
e) obowiązu–e za”ewnienie dostę”u ogólnego do terenu elementarnego o symbolu 11 Zn; 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej; ustalenia w za—resie infrastru—tury inwyniery–ne– wg 
§ 8 ninie–sze– uchwaJyŁ 

4. Teren o symbolu 5 MN o powierzchni 1,4032 ha: 

1) Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i —sztaJtowanie zabudowy 

a) zabudowa w u—Jadzie wolnosto–ącym, 

b) do”uszcza się na terenie elementarnym lo—alizac–ę wolnosto–ących obie—tów garawowych 
i gospodarczych, 

c) wyso—o`ć zabudowy mieszkaniowej do 12 m - do 3 kondygnacji, przy czym na–wywsza —ondy-

gnacja mowe być usytuowana wyJącznie w poddaszu, 

d) wyso—o`ć zabudowy ”ozostaJe– do 7,5 m - do 2 kondygnacji, 

e) dachy przestrzenne, 

f) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni terenu elementarnego, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
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3) Zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci 
a) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i o minimalnej powierzchni 500 m2, szero—o`ci frontu min. 20 m, 

b) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosun—u do ”asa drogowego 9Ńº ”lusłminus 5%; 

4) Ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% ”owierzchni dziaJ—i, 
b) w obrębie ”owierzchni biologicznie czynne– uwzględnić na minimum 10% powierzchni terenu za-

chowanie gru” drzew istnie–ących, zwJaszcza w ”asie graniczącym lub zna–du–ącym się w obrębie 
”asa technicznego urzędu morskiego, w mie–scach tych obowiązu–e za—az zmiany u—sztaJtowania 
terenu 

c) czę`ć terenów w granicach ”asa technicznego urzędu morskiego 

ｦ obowiązu–ą ustalenia § 5 ust. 6, 

d) obszar ”oJowony –est w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych - obowiązu–ą ustalenia § 6; 

5) Ustalenia komunikacyjne 

a) parkowanie w granicach wJasne– dziaJ—i, zgodnie z ustaleniami o—re`lonymi w § 7 ust. 2 niniejszej 

uchwaJy, 
b) wjazd na teren z ulicy o symbolu 04 KDW, 

c) do”uszcza się wydzielenie w granicach terenu elementarnego ciągów pieszojezdnych o min. sze-

ro—o`ci 6 m (drogi wewnętrzne); 
6) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej; ustalenia w za—resie infrastru—tury inwyniery–ne– wg 

§ 8 ninie–sze– uchwaJyŁ 

5. Teren o symbolu 6 MR o powierzchni 1,6580 ha: 

1) Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy wolnosto–ące– w formie wie–s—ie– zabudowy zagrodowe–, —tóra 
s—alą i formą winna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem oraz nawiązywać do istotnych cech 
tradycyjnej (historycznej) architektury regionalnej, w czę`ci ”oJudniowe– teren ”óJnaturalne– zieleni nis—ie– 
(osto–a gatun—ów rzad—o s”oty—anych ro`lin, w tym gatunku chronionego - bobr—a tró–list—owego) 

2) Zagospodarowanie terenu i —sztaJtowanie zabudowy 

a) zabudowa w u—Jadzie wolnosto–ącym, do”uszcza się u—Jad zwarty, 
b) dopuszcza się wydzielenie do 5 ”o—oi na dziaJalno`ć turystyczną, 
c) wyso—o`ć zabudowy do ń2 m - do 3 kondygnacji, 

d) dachy przestrzenne, 

e) powierzchnia zabudowy do 20% ”owierzchni dziaJ—i, 
f) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 

3) Zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci 
a) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i o minimalnej powierzchni od 2000 m2, szero—o`ci frontu mini-

mum 30 m, 

b) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosun—u do ”asa drogowego 9Ńº ”lusłminus 5%; 

4) Ustalenia w zakresie ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% ”owierzchni dziaJ—i, 
b) w obrębie ”owierzchni biologicznie czynne– w czę`ci ”oJudniowe– (”oza nie”rze—raczalną linią za-

budowy) obowiązu–e utrzymanie naturalne– rzeuby terenu i ro`linno`ci nis—ie– - zakaz wprowadza-

nia nasadzeL drzew i —rzewów, ws—azane e—stensywne uwyt—owanie —o`no-pastwiskowe, 

c) czę`ć terenów w granicach ”asa technicznego urzędu morskiego 

ｦ obowiązu–ą ustalenia § 5 ust. 6, 

d) obszar ”oJowony jest w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych - obowiązu–ą ustalenia § 6; 

5) Ustalenia komunikacyjne 

a) parkowanie w granicach wJasne– dziaJ—i, zgodnie z ustaleniami o—re`lonymi § 7 ust. 2 niniejszej 

uchwaJy, 
b) wjazd na teren z drogi o symbolu 04 KDW; 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej; ustalenia w za—resie infrastru—tury inwyniery–ne– wg 
§ 8 ninie–sze– uchwaJyŁ 

6. Teren o symbolu 7 KS powierzchni 0,7692 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Teren obsJugi —omunikacyjnej 
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2) Zagospodarowanie terenu i —sztaJtowanie zabudowy 

a) do”uszcza się zabudowę ”ar—ingami wolnosto–ącymi, w tym wielopoziomowymi wraz z budyn-

kami gospodarczymi, towarzyszącymi tej funkcji typu myjnia punkt wymiany opon, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę niezadaszonych miejsc postojowych, 

c) zakaz lokalizacji stacji paliw, bazy transportowej i warsztatów na”rawy samochodów, 
d) wyso—o`ć zabudowy ”ar—ingu wielo”oziomowego do 10 m do 3 —ondygnac–i, dla ”ozostaJe– za-

budowy do 6 m 

e) dachy niskie, 

f) powierzchnia zabudowy do 70% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) Zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci 

a) ”o scaleniu do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i o minimalnej powierzchni 2500 m2, szero—o`ci frontu 
min. 50 m, 

b) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosunku do pasa drogowego 9Ńº ”lusłminus 5%; 

4) Ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% ”owierzchni dziaJ—i, 
b) czę`ć terenów w granicach ”asa technicznego urzędu morskiego 

ｦ obowiązu–ą ustalenia § 5 ust. 6, 

c) obszar ”oJowony –est w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych - obowiązu–ą ustalenia § 6; 

5) Ustalenia komunikacyjne 

a) wjazd na teren z ulicy o symbolu 01 KDW, z dopuszczeniem wjazdu dodatkowego z ulicy 04 KDW 

b) do”uszcza się wydzielenie w ramach terenu elementarnego ciągów ”ieszo–ezdnych o min. szero-

—o`ci 6 m (drogi wewnętrzne); 
6) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej; ustalenia w za—resie infrastru—tury inwyniery–ne– wg 

§ 8 niniejsze– uchwaJyŁ 

§ 10. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 8 ZL o powierzchni 1,16 ha, 9 ZL 

o powierzchni 2,49 ha, 10 ZL o powierzchnia 1,04 ha utrzymu–e się dotychczasowa fun—c–ę - tereny le`neŁ 

2. Na terenach o symbolach 8ZL i 9źL ”oJowonych w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwator-

s—ie– stanowis— archeologicznych obowiązu–ą ustalenia § 6. 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia: 

1) zachowanie istnie–ących u—sztaJtowanych zes”oJów zieleni, w tym stanowis— gatun—ów chronionych 
i rzadko spotykanych; 

2) do”uszcza się sanitarną wycin—ę drzew i —rzewów; 
3) do”uszcza się ”rze”rowadzenie ciągów ”ieszych i pieszo-rowerowych; w zagospodarowaniu terenu 

nalewy uwzględnić mowliwo`ć budowy (zgodnie z przepisami odrębnymi) pomostów na sąsiednim 

akwenie Zalewu KamieLs—iego; 

4) zakaz zabudowy. 

§ 11. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 11 Zn o powierzchni 3,0969 ha;  

12 Zn o powierzchni 0,2513 ha - ustala się ”rzeznaczenie terenu –a—o teren zieleni nieurządzone–: 

1) do”uszcza się urządzenie ”lawy nie za–mu–ącą więce– –a— ńŃ% dJugo`ci linii brzegowe– zawarte– 
w terenie 11 Zn i 12 Zn; 

2) obowiązu–e za—az wycinania drzew i zaro`li wierzbowych oraz szuwarów ”oza obrębem ”lawy; 
3) obowiązu–e za—az zabudowy; 

4) do”uszcza się lo—alizac–ę ”omostów do cumowania –ednoste— ”Jywa–ących z wy–ąt—iem odcinka linii 

brzegowe– terenu ńń źn ”oJowonego na wschód od —Jad—i do Kamienia Pomorskiego. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem ńńźn ”oJowonym w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwa-

tors—ie– stanowis— archeologicznych obowiązu–ą ustalenia § 6. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 13 Zn o powierzchni 0,9220 ha obowiązu–e 
zakaz zabudowy. Utrzymu–e się dotychczasowe uwyt—owanieŁ 

§ 12. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 01 KDW o powierzchni 0,42 ha;  

02 KDW o powierzchni 0,40 ha; 03 KDW o powierzchni 0,9176 ha - ustala się ”rzeznaczenie terenów 
”od drogi wewnętrzneŁ 
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2. Na terenach o symbolach 01 KDW i Ń3KŚW ”oJowonych w strefie WIII ograniczonej ochrony kon-

serwators—ie– stanowis— archeologicznych obowiązu–ą ustalenia § 6. 

3. Na terenie o symbolu 02 KDW w czę`ci ”oJowonym w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwa-

tors—ie– stanowis— archeologicznych obowiązu–ą ustalenia § 6. 

4. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących dla ulicy: 
ｦ 01 KDW, 03 KDW - 17 m, 

ｦ 02 KDW - 15 m; 

2) w liniach rozgranicza–ących drogę w zalewno`ci od ”otrzeb do”uszcza się lo—alizac–ę: 
ｦ jezdni o szero—o`ci min. 6 m, 

ｦ chodnika co najmniej z jednej strony jezdni o min. szer. 2 m, 

ｦ mie–sc ”osto–owych wzdJuw –ezdni, ”rzyna–mniej po jednej stronie jezdni, 

ｦ `ciewe— rowerowych w zalewno`ci od ”otrzeb –edno lub dwu—ierun—owych, 
ｦ drzew wzdJuw jezdni wraz z pasem zieleni urządzone–, 
ｦ urządzeL o`wietleniowych oraz elementów maJe– archite—tury, 
ｦ elementów sieci infrastru—tury o —tórych mowa § 9Ł 

§ 13. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 04 KDW o powierzchni 0,4328 ha usta-

la się ”rzeznaczenie na drogę wewnętrznąŁ 

2. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1 ”oJowonym w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwator-

s—ie– stanowis— archeologicznych obowiązu–ą ustalenia § 6. 

3. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących dla drogi - 10 m; 

2) w liniach rozgranicza–ących drogę w zalewno`ci od ”otrzeb do”uszcza się lo—alizac–ę: 
ｦ jezdni o szero—o`ci min. 5 m, 

ｦ chodnika co najmniej z jednej strony jezdni o min. szer 2 m, 

ｦ mie–sc ”osto–owych wzdJuw –ezdni, przynajmniej po jednej stronie jezdni, 

ｦ `ciewe— rowerowych –edno- lub dwukierunkowych, 

ｦ drzew wzdJuw –ezdni wraz z pasem zieleni urządzone–, 
ｦ urządzeL o`wietleniowych oraz elementów maJe– archite—tury, 
ｦ elementów sieci infrastru—tury o —tórych mowa § 9Ł 

§ 14. 1. Teren oznaczonym na rysunku planu symbolem 05KDD o powierzchni 1,81 ha - istnie–ąca 
droga dojazdowa (ul. vóJciLs—a)Ł 

2. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1 czę`ciowo ”oJowonym w strefie WIII ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązu–ą ustalenia § 6. 

3. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) w liniach rozgranicza–ących drogę w zalewno`ci od ”otrzeb wedJug rysun—u ”lanu do”uszcza się lo—a-

lizac–ę: 
ｦ jezdni o szero—o`ci min. 6 m, 

ｦ chodnika co najmniej z jednej strony jezdni o minimalne– szero—o`ci 2 m, 

ｦ `ciewe— rowerowych –edno- lub dwukierunkowych, 

ｦ drzew wzdJuw –ezdni wraz z pasem zieleni urządzone–, 
ｦ urządzeL o`wietleniowych oraz elementów maJe– archite—tury, 
ｦ elementów sieci infrastru—tury, o —tórych mowa § 9, 
ｦ zachować istnie–ące zadrzewienia z dopuszczeniem niezbędne– wycin—i drzew w celu wyty-

czenia –ezdni, `ciewe— rowerowych, chodni—ów, 
ｦ zachować istnie–ące ”rze”usty i inne urządzenia wodneŁ 
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RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 15. 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le`nych 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z 27 czerwca 2004 r. z ”óunie–szymi zmianami) zmienia się ”rzeznaczenie 
gruntów le`nych i rolnych pochodzenia mineralnego o powierzchni: 

1) Bz-I - 0,0264 ha; 

2) Bz - 1,79936 ha; 

3) Ba-IV - 0,0173 ha; 

4) Ba-LsV - 0,019 ha; 

5) Bi - 0,6193 ha; 

6) W-IV - 0,0355 ha; 

7) W-PsV - 0,082 ha; 

8) W-IVI - 0,0713 ha; 

9) PsV - 1,5633 ha; 

10) N - 8,0418 ha; 

11) IVI - 3,9523 ha; 

12) IV - 7,0667 ha; 

13) Ls - 3,0768 ha gruntów le`nych za zgodą MarszaJ—a Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego. 

2. Teren uzys—aJ zgodę MarszaJ—a Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego na zmianę ”rzeznaczenia na 
cele niele`ne gruntów le`nych o ”owierzchni decyz–ą WRO_-IV-EN-61140-21/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. 

§ 16. 1. Ustala się staw—ę sJuwącą naliczeniu –ednorazowe– o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu w wyso—o`ci: 

1) Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami typu podstawowego - MW/U - 30%; 

2) Teren zabudowy usJugowe– UłMW - 30%; 

3) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN - 30%; 

4) Teren zabudowy wolnosto–ące– w formie wiejskiej zabudowy zagrodowej - MR - 30%; 

5) Teren komunikacji - KS - 30%; 

6) Istnie–ąca droga do–azdowa (ul. vóJciLs—a) - KDD - 0% 

7) Śroga wewnętrzna - KDW - 0%; 

8) Las urządzony - ZL - 0% 

9) Teren zieleni nieurządzone– - Zn - 0%. 

2. Śo czasu realizac–i ustaleL ninie–sze– uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwyt—owania 
i zagos”odarowania terenu, o—re`lony dla ”oszczególnych terenów odrębnie w przepisach. 

§ 17. Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego. 

§ 18. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 

Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy KamieL Pomorski 

 

 Przewodniczący Rady: 
Henryk MasJowski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LIII/422/10 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LIII/422/10 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 26 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LIII/422/10 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 26 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego dla czę`ci jednostki obszarowej A, obręb geodezyjny Nr 1 

w Kamieniu Pomorskim s”orządzonego zgodnie z uchwaJą Nr XXVIII/276/05 Rady Miejskiej 

w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 wrze`nia 2005 r. zmienionej uchwaJą Nr VIII/51/07 Rady 

Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2007 

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; ze zm.) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim rozstrzyga 

o sposobie rozpatrzenia uwag w projekcie miejscowego planu, co nastę”u–e: 
W związ—u z bra—iem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 

gminy KamieL Pomorski Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim nie ”od–ęJa rozstrzygnięcia o s”osobie roz-

patrzenia uwag do przedmiotowego ”ro–e—tu ”lanu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowis—oŁ 
Biorąc ”owywsze ”od uwagę nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 
 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LIII/422/10 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 26 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w miejscowym inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalewących 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 prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, ze zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 

1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm.) Rada Rady Miejskiej w Ka-

mieniu Pomorskim rozstrzyga, 

co nastę”u–e: 
ź ustaleL zawartych w uchwale w s”rawie mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla czę`ci 
–ednost—i obszarowe– A, obręb geodezy–ny Nr 1 w Kamieniu Pomorskim, s”orządzonego zgodnie z uchwa-

Ją Nr XXVIII/276/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 wrze`nia 2ŃŃ5 r. zmienionej uchwa-

Ją Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2007. oraz z przeprowadzonej 

analizy i wy—onane– ”rognozy s—ut—ów finansowych uchwalenia ”lanu wyni—a, iw –ego ”rzy–ęcie oraz reali-
zacja zapisanych w nim zadaL z za—resu infrastru—tury techniczne– nie ”ociąga za sobą wydat—ów z bu-

dwetu gminyŁ Wszel—ie inwestyc–e i na—Jady wyni—a–ące z za”isów ”rzedmiotowe– uchwaJy, a więc i inwe-

stycji w zakresie infrastruktury techniczne– są wyni—iem realizacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci 
finansowane ze `rod—ów ”oza budwetowychŁ 
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