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UCHWAIA NR VI/40/11 

 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM 

 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KamieL Pomorski 

dotyczącego czę`ci obrębów MiJachowo, Jarszewo, Mokrawica, Rzewnowo i Rarwino 

z wyJączeniem obszaru objętego uchwaJą o przystąpieniu do opracowania planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 27 czerwca 2002 r. zmienioną uchwaJami Nr IV/35/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. 

oraz XI/126/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. 

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

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, oraz z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 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 i z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 

poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880), Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

ŚZIAI I 

Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr VII/46/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 

2007 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy KamieL Pomorski dotyczącego czę`ci obrębów MiJachowo, Jarszewo, Mokrawica, Rzewnowo 

i Rarwino zmienioną uchwaJą Nr XXIII/167/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 

2008 r. oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy KamieL Pomorski, uchwalonego uchwaJą Nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu 

Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 r., zmienioną uchwaJami Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim: 

Nr III/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. oraz Nr XXXIX/366/06 z dnia 21 wrze`nia 2006 r., uchwala się 
miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KamieL Pomorski dotyczący czę`ci obrębów 
MiJachowo, Jarszewo, Mokrawica, Rzewnowo i Rarwino z wyJączeniem obszaru objętego uchwaJą o przy-

stą”ieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej 

w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2002 r. zmienioną uchwaJami Nr IV/35/2002 z dnia 19 grudnia 

2002 r. oraz XI/126/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. dla którego uchwalono ”lan zagos”odarowania ”rze-

strzennego uchwaJą XLVII/339/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 wrze`nia 2009 r. 

w s”rawie ”lanu miejscowego zagos”odarowania ”rzestrzennego Parku SiJowni Wiatrowych ｭJarszewoｬ, 
o”ublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 76, z dnia 30 ”audzier-

nika 2009 r., ”od ”ozycją 2027. 

2. 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 969,52 ha, którego granice wchodzą w zakres czę`ci obrę-
bów geodezyjnych MiJachowo, Jarszewo, Mokrawica, Rzewnowo i Rarwino z wyJączeniem obszaru (tzw. 
SiJowni wiatrowych) objętego uchwaJą o ”rzystą”ieniu do o”racowania ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego Nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2002 r. zmie-

nioną uchwaJami Nr IV/35/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. oraz XI/126/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. dla 

którego uchwalono ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego uchwaJą XLVII/339/09 Rady Miejskiej w Ka-

mieniu Pomorskim z dnia 25 wrze`nia 2009 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania prze-

strzennego Parku SiJowni Wiatrowych ｭJarszewoｬ, o”ublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego Nr 76, z dnia 30 ”audziernika 2009 r., ”od ”ozycją 2027. 

3. Granice ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysunku ”lanu. 
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4. Przedmiotem ”lanu jest obszar czę`ci obrębów MiJachowo, Jarszewo, Mokrawica, Rzewnowo 

i Rarwino oznaczony w studium jako ｭStrefa Rozwoju DziaJalno`ci Gospodarczejｬ. Jego wykonanie uregu-

luje s”rawy związane między innymi z lokalizacją ciągów komunikacyjnych, gJównych ”rzebiegów infra-

struktury technicznej, rozgraniczenia obszarów dla ”oszczególnych funkcji, warunków ochrony gatunko-

wej fauny i flory oraz wiele innych szczegóJowych wytycznych. 

5. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny w skali 1:2000, zwany dalej ｭrysunkiem planuｬ, zatytuJowany ｭmiejscowy plan 

zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KamieL Pomorski dotyczący czę`ci obrębów MiJachowo, 
Jarszewo, Mokrawica, Rzewnowo i Rarwinoｬ, stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 

2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KamieL Po-

morski dla terenu objętego ”lanem, stanowiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu pla-

nu, stanowiące zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim o sposobie realizacji zapisanych w zmianie 

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

sadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach ”ublicznych, stanowiące zaJącznik nr 4 do 

niniejszej uchwaJy. 

§ 2. 1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne, ”rzedstawione na rysunku ”lanu, są obowiązującymi usta-

leniami planu: 

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

3) obowiązujące linie zabudowy; 
4) granice stref ｭW-IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

5) granice ”rojektowanych uwytków ekologicznych; 
6) dominanty wysoko`ciowe; 
7) symbole, oznaczenia terenu; 

2. Dla ”oszczególnych terenów obowiązują od”owiednie ustalenia DziaJu I - ”rze”isów wstę”nych 
DziaJu II - ”rze”isów ogólnych, DziaJu III - ”rze”isów szczegóJowych i DziaJu IV ”rze”isów ”rzej`ciowych 

i koLcowych. 

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

1) dachu ”Jaskim - nalewy ”rzez to rozumieć formę ”rzekrycia budynku o kącie nachylenia od 0,5° do 15°; 
2) dachu stromym - nalewy ”rzez to rozumieć formę ”rzekrycia budynku o kącie nachylenia większym niw 25°; 
3) dominantach wysoko`ciowych - nalewy ”rzez to rozumieć obiekt lub czę`ć obiektu dla którego do-

”uszcza się wysoko`ć wywszą do 25% od warto`ci jaką ”odano w ustaleniach szczegóJowych dla 
”oszczególnych terenów; 

4) dziaJalno`ci gos”odarczej - nalewy ”rzez to rozumieć zarobkową dziaJalno`ć zawodową, wykonywaną 

w s”osób zorganizowany i ciągJy zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) kalenicy dachu - nalewy ”rzez to rozumieć najwywszą, najdJuwszą ”oziomą krawędu zaJamania ”oJaci 

dachu ”ochyJego; 
6) liczbie nadziemnych kondygnacji - nalewy ”rzez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem 

”iwnic, suteren, antresoli oraz ”oddaszy nieuwytkowych; 
7) niekonwencjonalnych formach dachu - nalewy ”rzez to rozumieć formy kombinacji dachów, ”Jaskich 

i stromych oraz ko”uJ, it”.; 
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza którą nie wolno sytuować za-

budowy; 

9) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, bez”o`rednio ”rzy której musi być 
umieszczona `ciana frontowa ”rojektowanego budynku lub co najmniej 60% jej dJugo`ci, ”oza którą 
nie wolno sytuować zabudowy; 

10) ”owierzchni uwytkowej - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię uwytkową ”odstawową zgodnie z obo-

wiązującymi normami 
11) usJugach ogólnych - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi sJuwące zas”okojeniu ”odstawowych, lokalnych 

i ponadlokalnych potrzeb mieszkaLców, w szczególno`ci: fryzjer, szewc, serwis RTV i AGD, usJugi 
krawieckie, a takwe a”teki, ”unkty ”omocy medycznej, z wyJączeniem usJug handlu i gastronomii, 
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12) wysokich walorach architektonicznych - nalewy ”rzez to rozumieć zestaw cech budynków i budowli, 

które charakteryzują się wJa`ciwymi ”ro”orcjami, trwaJymi i dobrymi jako`ciowo materiaJami budow-

lanymi i wykoLczeniowymi, oraz nawiązują, bądu nie ”ozostają w dysharmonii z sąsiednimi obiektami; 
13) wysoko`ci budynku - nalewy ”rzez to rozumieć odlegJo`ć od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym 

wej`ciu do budynku do kalenicy, bądu zbiegu ”oJaci dachowych, a w ”rzy”adku stosowania dachów 
”Jaskich do najwywszego ”unktu ”rzekrycia; 

14) zabudowie zagrodowej - nalewy ”rzez to rozumieć zes”óJ budynków i urządzeL związanych z produk-

cją rolną w tym budynki mieszkalne z garawami, budynki ”rzeznaczone dla zwierząt i drobiu (stajnie, 

chlewy, obory, owczarnie, kurniki), ”omieszczenia do ”rzechowywania ”roduktów i narzędzi (stodoJy, 
spichlerze, brogi, piwnice, wozownie, szopy); 

15) zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć zieleL tworzącą tzw. ekrany akustyczne (gatunki o dJu-

gim okresie wegetacji) oraz zieleL od”orną na zanieczyszczenia ”ochodzące z terenów dróg (solo-

odporne gatunki drzew i krzewów). 
ŚZIAI II 

Przepisy ogólne 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie terenów 

§ 4. Ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów: 

1) tereny zieleni urządzonej (”arki, zieleLce), oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ZP, o”isane w § 8 

i w § 20; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN, opisane 

w § 14; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW, opisane 

w § 15; 

4) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM, opisane w § 16; 

5) tereny zabudowy usJugowej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem U opisane w § 17, 

6) teren zabudowy usJug ”ublicznych, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem UP o”isany w § 17, 

7) tereny sportu i rekreacji, place zabaw oznaczone na rysunku planu symbolem US, opisane w § 18; 

8) tereny zabudowy ”rzemysJowej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem P-I, opisane w § 19; 

9) tereny zabudowy produkcyjnej i usJugowej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem P-II, opisane 

w § 19; 

10) tereny zabudowy produkcyjnej i usJugowej nieuciąwliwej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem P-III, 

opisane w § 19; 

11) tereny zieleni le`nej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ZL, o”isane w § 21; 

12) tereny przeznaczone pod dolesienie, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, opisane w § 22; 

13) tereny otwarte, oznaczone na rysunku planu symbolem TO, opisane w § 23; 

14) tereny wód wewnętrznych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem WS, o”isane w § 24 

15) tereny dróg ”ublicznych, o”isane w § 11 i w § 26, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

a) KDG - drogi gJówne, 
b) KDL - ulice lokalne, 

c) KDD - ulice dojazdowe; 

16) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami (opisane w § 12 i § 27): 

a) IT - tereny infrastruktury technicznej 

b) E - elektroenergetyka, 

c) G - gazownictwo, 

d) K - kanalizacja, 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego, ogólne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

§ 5. 1. Ustala się nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy, ozna-

czonymi na rysunku planu. 
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2. Ustala się nakaz dostosowania ”rojektowanych elementów zagos”odarowania - skalą, jako`cią 

i charakterem - do ”eJnionego ”rzeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczenia. 

3. Ustala się nakaz realizacji obiektów o wysokich walorach architektonicznych. Dotyczy to takwe 
obiektów maJej architektury. 

4. W miejscu wykonywania dziaJalno`ci usJugowej i ”rodukcyjnej do”uszcza się stosowanie reklam 
dotyczących danej usJugi w ”ostaci szyldów, neonów, tablic informacyjnych. 

5. PrzestrzeL ”ubliczną nalewy realizować, jako re”rezentacyjną, urządzoną i wy”osawoną w wysokiej 

klasy nawierzchnię, maJą architekturę. 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 6. 1. Ustala się obowiązek zagos”odarowania mas ziemnych ”owstaJych w wyniku prac budowla-

nych w granicach danej dziaJki lub na innych obszarach wskazanych do tego celu. 

2. Ustala się nakaz zao”atrzenia obiektów budowlanych w urządzenia za”obiegające zanieczyszcze-

niom `rodowiska ”rzyrodniczego. 

3. Ustala się obowiązek stosowania rozwiązaL niezbędnych do za”obiegania ”owstawaniu zanie-

czyszczeL, a takwe rozwiązaL za”ewniających ochronę ”rzed zanieczyszczeniami istniejącymi. W szcze-

gólno`ci dotyczy to rozwiązaL za”ewniających ochronę powietrza. 

4. Ustala się zakaz realizacji dziaJaL ”owodujących zanieczyszczenie gleby albo niekorzystne ”rze-

ksztaJcenie naturalnego uksztaJtowania terenu. 

5. Emisje czynników szkodliwych i uciąwliwych za wyjątkiem uciąwliwo`ci komunikacyjnych nie mogą 
na granicy z zabudową mieszkaniową ”rzekroczyć do”uszczalnych norm. 

6. W ”rzy”adku ”otrzeby ”rzekrycia istniejącego rowu melioracyjnego, nakazuje się wykonanie tego 
zabiegu wyJącznie kom”leksowo dla obszaru dziaJki i dziaJek sąsiednich, ”rzez które ”rzebiega rów, zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymi. 

7. Ustala się zakaz od”rowadzenia `cieków oraz wód o”adowych z powierzchni komunikacyjnych 

bez”o`rednio do gruntu, rzek i rowów otwartych. 

8. Przy ”rowadzeniu ”rac budowlanych do”uszcza się wykorzystywanie i ”rzeksztaJcanie elementów 
”rzyrodniczych wyJącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. 
Jeweli ochrona istniejących elementów ”rzyrodniczych nie jest mowliwa, nalewy ”odejmować dziaJania 
mające na celu na”rawienie wyrządzonych szkód, w szczególno`ci ”rzez kom”ensację ”rzyrodniczą. 

9. Kawdej ”lanowanej inwestycji wraz ze związanymi z nią urządzeniami budowlanymi oraz wszelkim 
urządzeniom technicznym i komunikacyjnym nalewy nadać cechy estetycznego wyglądu. 

10. Ustala się ograniczenie uciąwliwo`ci wynikającej z dziaJalno`ci w zakresie jonizującego ”romie-

niowania elektromagnetycznego emitowanego ”rzez ewentualne nowo”owstaJe bazowe stacje telefonii 
komórkowej na granicy do”uszczalnych norm do granicy terenu, na jakim są one lokalizowane. 

11. Budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem za-

groweL i uciąwliwo`ci okre`lonych w ”rze”isach odrębnych. 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 

§ 7. 1. Dla obszaru wchodzącego w zakres strefy W.II. czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stano-

wisk archeologicznych, do”uszczającej inwestowanie ”od okre`lonymi warunkami, ustala się (Strefa W.II. 
obejmuje stanowiska czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie z rysunkiem planu): 

- obowiązek ws”óJdziaJania w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pra-

cami ziemnymi z od”owiednim organem ds. ochrony zabytków; 
- obowiązek ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach 

strefy wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia na 
zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 
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2. Dla obszaru wchodzącego w zakres strefy W.III. ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku 

”rowadzenia ”rac ziemnych, ustala się (Strefa W.III. obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby kon-

serwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu): 

- obowiązek ws”óJdziaJania w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pra-

cami ziemnymi z od”owiednim organem ds. ochrony zabytków; 
- obowiązek ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym reali-

zacją ”rac ziemnych na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony 
zabytków 

3. W razie odkrycia w trakcie ”rowadzenia robót budowlanych lub ziemnych związanych z ”lanowaną 
inwestycją ”rzedmiotu, co do którego istnieje ”rzy”uszczenie, iw jest on zabytkiem, osoby wykonujące 
roboty budowlane obowiązane są: wstrzymać wszelkie roboty, mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
”rzedmiot; zabez”ieczyć, ”rzy uwyciu dostę”nych `rodków, ”rzedmiot i miejsce jego odkrycia oraz nie-

zwJocznie zawiadomić od”owiednie sJuwby ochrony zabytków. 

RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

§ 8. 1. Dla terenów ”rzeznaczonych ”od ”rzestrzeL ”ubliczną, ustala się nakaz zagos”odarowania 
obszarów w s”osób umowliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niesprawnym ruchowo 

2. Ustalenia dotyczące terenów zieleni ”ublicznej ZP okre`lono w § 20. 

3. Ustalenia dotyczące ”ozostaJych terenów ”rzestrzeni ”ublicznych w szczególno`ci terenów komu-

nikacji okre`lono w § 11 i w § 26. 

RozdziaJ 6 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych 
na podstawie przepisów odrębnychŁ 

§ 9. Na obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują tereny lub obiekty ”odlegające ochronie ustalonych 
na ”odstawie ”rze”isów odrębnych. 

RozdziaJ 7 

Ogólne zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci 

§ 10. 1. Ustala się ”rze”rowadzanie scaleL i ”odziaJów terenów zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi 
dla ”oszczególnych kwartaJów. 

2. Ustala się ”ro”onowany wtórny ”odziaJ dziaJek zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Do”uszcza się mowliwo`ć ”rze”rowadzenia innych ”odziaJów dziaJek budowlanych, niw ”odane na 
rysunku planu z zachowaniem ”arametrów zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi dla ”oszczególnych 
kwartaJów. 

4. Do”uszcza się mowliwo`ć ”rze”rowadzania korekt istniejących ”odziaJów geodezyjnych w celu: 

1) wydzielenia niezbędnego dojazdu; 
2) za”ewnienia od”owiedniej odlegJo`ci obiektów budowlanych od granic dziaJek, na ”odstawie ”rze”i-

sów szczególnych. 
RozdziaJ 8 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 11. 1. Przeznacza się ”od budowę systemów komunikacji tereny oznaczone symbolami KDG, KDL, 
KDD, dla których ustala się: 

1) Obowiązek zagos”odarowania urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów 
terenów z wyjątkiem obrębów istniejących i ”lanowanych skrzywowaL dróg oraz zjazdów; 
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2) Obowiązek uwzględnienia wymagaL technicznych wynikających z lokalizacji istniejących i planowa-

nych urządzeL infrastruktury technicznej, wymienionych w § 12. 

2. W zakresie docelowej obsJugi komunikacyjnej ustala się: 

1) ”odziaJ na nastę”ujące klasy ulic: 
a) ulice gJówne, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KDG, 
b) ulice lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL, 

c) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD, 

2) ”odziaJ na nastę”ujące kategorie dróg: 
a) ulice KDG1 - KDG4 - jako drogi wojewódzkie 

b) ulice KDG5, KDG6 oraz KDL4 jako drogi powiatowe, 

c) ”ozostaJe ulice - jako drogi gminne; 

3. W zakresie ”olityki ”arkingowej ustala się: 

1) obowiązek za”ewnienia, w granicach poszczególnych terenów, miejsc ”ostojowych dla samochodów 
osobowych, w ilo`ci minimum (”rzy czym dla kawdego z obiektów wymagana jest sumaryczna liczba 
stanowisk wynikająca z wymienionych warunków): 
a) 2 stanowiska, w garawu lub na ”owierzchni terenu, na kawdej z dziaJek w budownictwie mieszka-

niowym jednorodzinnym i zagrodowym, 

b) 1 stanowisko na jedno mieszkanie w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, 

c) 1 stanowisko na kawde 25 m² ”owierzchni uwytkowej obiektów handlowych i usJugowych, 
d) 1 stanowisko na kawdych 3 zatrudnionych, 

e) 3 stanowiska na kawde 10 miejsc w obiektach `wiadczących usJugi gastronomiczne, kulturalne, 
f) 1 stanowisko na kawde 35 m² ”owierzchni uwytkowej biur, 
g) 1 stanowisko na kawde 20 dzieci uczęszczających do ”rzedszkola, 

h) 1 stanowisko na kawde 20 osób ”rzebywających w areszcie lub innym zakJadzie karnym, 
2) obowiązek za”ewnienia w granicach ”oszczególnych terenów miejsc ”rzeJadunku towarów do obiek-

tów usJugowych - poza miejscami wymaganymi w pkt 1; 

3) realizację ogólnodostę”nych miejsc ”ostojowych wzdJuw ulic lokalnych; 

4. W zakresie dróg rowerowych ustala się: 

1) realizację wydzielonych dróg rowerowych w liniach rozgraniczających ulic gJównych KDG; 
2) do”uszczenie realizacji wydzielonych dróg rowerowych wzdJuw ulic lokalnych KDL; 

3) dopuszczenie ruchu rowerowego w ulicach lokalnych i dojazdowych. 

RozdziaJ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 12. 1. W zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę: 

1) obowiązuje zao”atrzenie w wodę z istniejącego gru”owego systemu wodociągowego, zasilanego z ujęcia 

wody w miejscowo`ci Rarwino (na miarę mowliwo`ci wynikających z badaL hydrogeologicznych); 
2) czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie ochronnej ujęcia wody ”odziemnej w Rarwinie - teren ochrony 

bez”o`redniej oraz ”o`redniej - ustanowionej Roz”orządzeniem Nr 3/2008 Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gos”odarki Wodnej w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2008 r. w s”rawie strefy ochronnej ujęcia 
wody podziemnej w miejscowo`ci Rarwino (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1245) i roz”orządzeniem 
zmieniającym Nr 2/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gos”odarki Wodnej w Szczecinie z dnia 

17 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 8, poz. 266), zgodnie z rysunkiem planu, w granicach któ-
rych obowiązują ”rze”isy odrębne: 
a) Na terenie ochrony bez”o`redniej zabronione jest uwytkowanie gruntów do celów nie związanych 

z eks”loatacją ujęcia wody, 
b) Na terenie ochrony bez”o`redniej nalewy: 

- od”rowadzać wody o”adowe w s”osób uniemowliwiający ”rzedostawanie się ich do urządzeL 
sJuwących do ”oboru wody, 

- zagos”odarować teren zielenią, 
- ograniczyć do niezbędnych ”otrzeb ”rzebywanie osób niezatrudnionych ”rzy obsJudze urzą-

dzeL sJuwących do ”oboru wody. 
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c) Na terenie ochrony ”o`redniej zabronione jest: 

- o w”rowadzanie `cieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem: oczyszczonych wód o”ado-

wych i rozto”owych, wód o”adowych i rozto”owych, które mogą być w”rowadzane do wód 
lub do ziemi bez oczyszczania, 

- rolnicze wykorzystanie `cieków, 
- stosowanie nawozów za wyjątkiem nawozów organicznych, 
- stosowanie `rodków ochrony ro`lin za wyjątkiem `rodków do”uszczonych do stosowania 

w strefach ochronnych ujęć wody, 
- lokalizowanie skJadowisk od”adów, 
- ”rzechowywanie lub skJadowanie od”adów ”romieniotwórczych, 

- lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt, 
- lokalizowanie magazynów ”roduktów ro”o”ochodnych a takwe rurociągów do ich trans”ortu, 

z wyJączeniem naziemnych zbiorników gazu ”Jynnego oraz magazynów butli z gazem ”Jynnym, 
- mycie ”ojazdów mechanicznych ”oza myjniami usJugowymi, 
- naprawianie i obsJuga ”ojazdów mechanicznych ”oza terenem zakJadów usJugowych ”rowa-

dzących teką dziaJalno`ć na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, 
- lokalizowanie nowych ujęć wody ”odziemnej, 
- lokalizowanie cmentarzy, 

- grzebanie zwJok zwierzęcych. 
3) nakazuje się budowę magistrali wodociągowej Rarwino - KamieL Pomorski; 
4) nakazuje się do”rowadzenie wody na teren objęty ”lanem z sieci magistralnej w ukJadzie ”ier`cienio-

wym ”o”rzez dalszą rozbudowę sieci z wykorzystaniem istniejących na terenie objętym ”lanem ”rze-

wodów wodociągowych; 
5) nakazuje się ”rowadzić ”rzewody rozdzielcze sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających dróg 

dojazdowych (oraz do”uszcza się w liniach rozgraniczających ”ozostaJych dróg, zgodnie z przepisami 

odrębnymi) ”oza jezdniami, ciągów ”ieszych i komunikacji rowerowej o `rednicach nie mniejszych jak 
dn 100 mm dla sieci rozdzielczej; 

6) do”uszcza się wymianę odcinków istniejącego wodociągu, będących w zJym stanie technicznym lub 

o zbyt maJych `rednicach, oraz ”rzeJowenie odcinków sieci na ”odstawie warunków technicznych 
okre`lonych ”rzez gestora sieci; 

7) obowiązuje zao”atrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z komunalnej sieci wodociągowej poprzez 

hydranty uliczne; 

8) nakazuje się budowę nowych ujęć wody lub wykorzystanie istniejących, zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi w sprawie zasad zapewnienia zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, po uprzednim 

rozpoznaniu hydrogeologicznym; 

9) ustala się modernizację istniejących wybranych ujęć wiejskich i wJączanie do wodociągu gru”owego 
KamieL Pomorski - Rarwino oraz za”ewnienie mowliwo`ci gromadzenia wody (budowę dodatkowych 
zbiorników wyrównawczych w Kamieniu Pomorskim). 

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków sanitarnych ustala 

się: 

1) nakaz od”rowadzenia `cieków sanitarnych z terenu objętego ”lanem do istniejącej oczyszczalni `cie-

ków KamieL Pom. - Mokrawica ”o”rzez szereg ”rze”om”owni `cieków i kanaJów tJocznych; 
2) nakazuje się ”rowadzenie ”rzewodów zbiorczych kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających 

dróg dojazdowych (oraz do”uszcza się w liniach rozgraniczających ”ozostaJych dróg, zgodnie z prze-

”isami odrębnymi) ”oza jezdniami, ciągów ”ieszych i komunikacji rowerowej - o `rednicach nie mniej-

szych jak dn 200 mm dla s”Jywu grawitacyjnego; 
3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej ”rzez tereny przeznaczone na cele publiczne 

inne niw tereny komunikacji; 
4) do”uszcza się ”ozostawienie istniejących rozwiązaL gos”odarki `ciekowej dla istniejących obiektów 

budowlanych do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej; 

5) do”uszcza się lokalizację ”rze”om”owni `cieków w granicach terenów elementarnych, obsJugiwa-

nych przez te przepompownie, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, nie będących te-

renami infrastruktury technicznej. 

6) ustala się ”rzebudowę i modernizację oraz dalszą rozbudowę istniejącej oczyszczalni `cieków KamieL 
Pom. - Mokrawica. 
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3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków o”adowych i roz-

to”owych ustala się: 

1) nakazuje się od”rowadzenie `cieków o”adowych i rozto”owych istniejącym systemem kanalizacji 
deszczowej grawitacyjnej ”owiązanej z system istniejących rowów; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji deszczowej ”rzez tereny przeznaczone na cele publiczne 

inne niw tereny komunikacji; 
3) do”uszcza się wymianę odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej będącej w zJym stanie technicznym 

lub o zbyt maJych `rednicach ”rzez ”rzeJowenie odcinków sieci na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; 
4) nakaz prowadzenia systemu kanalizacji deszczowej wraz z renowacją istniejących rowów i cieków 

”rzewidzianych do odbioru wód o”adowych i roztopowych w celu umowliwienia ich ”rzejęcia; 

5) wszelkie prace związane z istniejącym systemem wodnym nalewy ”rowadzić w s”osób umowliwiający 

od”Jyw wody z ”ozostaJych obszarów; 
6) nakaz oczyszczania `cieków o”adowych i roztopowych, przed wprowadzeniem ich do odbiornika, 

(zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi); 
7) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej do gruntu w granicach wJasnej dziaJki budowlanej ”od warunkiem, we ilo`ć od”rowa-

dzanych wód nie ”rzekroczy jego chJonno`ci; 
8) do”uszcza się wykorzystanie wód o”adowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia 

i uwycia do nawadniania zieleni; 
9) nakazuje się prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic; 
10) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji deszczowej ”od jezdniami (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi) o `rednicach kanaJów deszczowych zbiorczych nie mniejszych niw dn 300 mm. 

4. W zakresie budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) nakaz zaopatrzenia w gaz z gazociągu wysokiego ci`nienia Wolin - KamieL Pomorski ”o”rzez stację 

redukcyjno ”omiarową I-go sto”nia (zlokalizowaną ”oza obszarem objętym ”lanem); 
2) do”uszcza się wykorzystanie gazu ”rzewodowego do celów bytowych, grzewczych, technologicznych; 
3) nakazuje się zasilanie obszaru objętego ”lanem ”o”rzez rozbudowę istniejącego systemu sieci gazo-

wej `redniego ci`nienia w ukJadzie ”ier`cieniowym; 
4) nakazuje się ”rowadzić sieci gazowe w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych (oraz do”uszcza 

się w liniach rozgraniczających ”ozostaJych dróg, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi) ”oza jezdniami, 

ciągów ”ieszych i komunikacji rowerowej, o `rednicach nie mniejszych niw dn 32 [mm]; 
5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci gazowej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne inne niw tereny 

komunikacji; 

6) nie wyklucza się stosowania, dla celów wymienionych w pkt 2, gazu bezprzewodowego - do czasu 

realizacji sieci gazowej. 

7) rozbudowę sieci `/c w celu ”owiązania dla wzmocnienia zasilenia z sieciami gazowymi sąsiednich gmin. 

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: 

1) obowiązuje ucie”Jownienie w oparciu o istniejące oraz realizację nowych lokalnych i indywidualnych 

uródeJ cie”Ja; 
2) nakaz zastosowania urządzeL - uródeJ cie”Ja wykorzystujących ”aliwa nie ”owodujące ”onadnorma-

tywnego zanieczyszczenia powietrza; 

3) do”uszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących uródJa odnawialne. 

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ustala 
się: 

1) zagospodarowanie terenu oraz gabaryty obiektów i urządzeL zgodnie z wymaganiami technologicz-

nymi oraz obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, dla wydzielonych terenów ”rzeznaczonych ”od sta-

cje transformatorowe oraz dla istniejących stacji nasJu”owych zlokalizowanych w liniach rozgranicza-

jących ulic; 

2) do”uszcza się wymianę istniejących nasJu”owych stacji transformatorowych na stacje kontenerowe, 
zlokalizowane na wydzielonych dziaJkach; 

3) do”uszcza się zasilanie terenów elementarnych na ”oziomie `rednich na”ięć siecią kablową, lub na-

”owietrzną; 
4) do”uszcza się zasilanie obiektów budowlanych na ”oziomie niskich na”ięć siecią kablową lub na”o-

wietrzną; 
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5) nakaz lokalizowania sieci elektroenergetycznych kablowych w liniach rozgraniczających ulic dojazdo-

wych (oraz do”uszcza się w w liniach rozgraniczających ”ozostaJych dróg, zgodnie z przepisami od-

rębnymi), ”oza jezdniami; 
6) zakaz lokalizowania na terenach P-I, P-II, P-III elektroenergetycznych sieci napowietrznych w odlegJo-

`ci mniejszej niw 5,0 m od granicy ”asów drogowych dróg ”owiatowych i mniejszej niw 10,0 m od 

granicy ”asów drogowych dróg wojewódzkich. 
7) dla napowietrznej sieci elektroenergetycznej o na”ięciu 15 kV ustala się obszar oddziaJywania w pasie 

o szeroko`ci min. 7,0 m, w którym: 
a) zakazuje się budowy staJych i tymczasowych budynków, 
b) zakazuje się sadzenia drzew, za wyjątkiem materiaJu szkóJkarskiego; 

8) dla napowietrznej sieci elektroenergetycznej o na”ięciu 110 kV ustala się strefę techniczną o szero-

ko`ci 2x20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, w której: 
a) zakazuje się budowy staJych i tymczasowych budynków, 
b) zakazuje się sadzenia drzew, za wyjątkiem materiaJu szkóJkarskiego; 

9) do”uszcza się skablowanie istniejących sieci na”owietrznych; 
10) do”uszcza się ”rowadzenie sieci elektroenergetycznych ”rzez tereny przeznaczone na cele publiczne 

inne niw tereny komunikacji; 
11) nakaz lokalizowania instalacji o`wietlenia ulic na wszystkich nowo”rojektowanych ulicach oraz na 

tych ulicach gdzie dotychczas taka instalacja nie wystę”uje. 
12) nakaz doboru wysoko`ci sJu”ów o`wietleniowych i ich rozmieszczenia, oraz dostosowania uródJa `wia-

tJa do kategorii ulicy i wymaganego natęwenia o`wietlenia. 

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji ustala się: 

1) mowliwo`ć rozbudowy istniejącej telekomunikacyjnej i teletechnicznej kanalizacji kablowej i budowy 

nowej, na terenach ”rzeznaczonych ”od budowę systemów komunikacji; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne inne 

niw tereny komunikacji oraz ”rzez tereny rolne i tereny otwarte; 

3) do”uszcza się lokalizację węzJów telekomunikacyjnych i szafek dostę”owych w liniach rozgraniczają-
cych ulic. 

8. W zakresie gos”odarki od”adami ustala się: 

1) nakaz obowiązku wywozu od”adów komunalnych na skJadowisko od”adów; 
2) nakaz gromadzenia od”adów w ”ojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem 

ich segregacji; 

3) nakaz wyznaczenia na dziaJkach budowlanych miejsca lokalizacji ”ojemników do czasowego groma-

dzenia od”adów staJych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 
4) do”uszcza się stosowanie zbiorczych ”ojemników do selektywnej zbiórki od”adów obsJugujących 

więcej niw jedną dziaJkę budowlaną; 
5) do”uszcza się lokalizację ZakJadu Gos”odarowania Od”adami na terenie oznaczonym symbolem IT; 
6) zakaz lokalizacji ”ojemników wymienionych w pkt 4 w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych bez 

uzyskania zgody zarządcy drogi; 
7) zakaz lokalizacji skJadowisk od”adów, wysy”isk `mieci, wylewisk `cieków. 

RozdziaJ 10 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 

§ 13. 1. Do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się utrzymanie dotychczasowego 
s”osobu uwytkowania terenu. 

2. W czasie realizacji inwestycji do”uszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, które muszą zostać 
usunięte w okresie do 1 roku od czasu zakoLczenia inwestycji i uzyskania ”ozwolenia na uwytkowanie. 
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ŚZIAI III 

Przepisy szczegóJowe 

RozdziaJ 11 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a takwe zasady 

i warunki scalenia i podziaJu nieruchomo`ciŁ 

§ 14. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN 1 - MN 10, 

ustala się: 

1) Przeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliuniaczą i/lub wolnostojącą z dopusz-

czeniem dziaJalno`ci usJugowej lub rzemie`lniczej o ”owierzchni caJkowitej nie”rzekraczającej 30% 
”owierzchni caJkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się wysunięcie ”rzed linie zabudowy takich elementów jak gzymsy, oka”y na odle-

gJo`ć nie większą niw 0,5 m oraz balkony, tarasy i schody zewnętrzne na odlegJo`ć nie większą 
niw 1,3 m, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% ”owierzchni dziaJki, 

d) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) obowiązek wydzielenia miejsca na ”ojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów staJych 

z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, 
f) lokalizacja garawy i ”omieszczeL gos”odarczych - do”uszcza się lokalizację garawy wbudowanych 

w bryJę budynku lub dobudowane do niego we frontowej linii zabudowy lub/i wolnostojące, 
g) zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci hurtowej, 

3) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 3 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 7,2 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,2 m ponad poziomem terenu; 

4) Warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) ustala się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulic dojazdowych 

KDD; 

b) ustala się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 35° do 
45° z dopuszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 

c) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
d) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym; 

5) Warunki zabudowy dla budynków garawowych i gospodarczych: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dla obiektów garawowych jedno lub dwustanowiskowych 
do 45 m², 

b) dla obiektów garawowych wolnostojących i dobudowanych do bryJy budynku mieszkalnego ustala 
się nakaz nawiązania ich stylem architekturą i charakterem do ksztaJtu bryJy i kolorystyki elewacji 

budynku mieszkalnego, 

c) ustala się mowliwo`ć sytuowania obiektów gos”odarczych i garawowych na styku dwóch dziaJek, 
pod warunkiem zblokowania z ”odobnym obiektem na dziaJce sąsiedniej, 

d) dopuszcza się mowliwo`ć lokalizacji budynków gos”odarczych, ”rzy zachowaniu ”arametrów jak 
dla budynku garawowego; 

6) Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) do”uszcza się mowliwo`ć grodzenia terenu - ogrodzenia nalewy wykonać jako awurowe, o wyso-

ko`ci do 1,9 m, na cokole o wysoko`ci do 0,5 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych 
”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami do”uszcza się ogrodzenie awurowe lub ”eJne o wysoko`ci do 
1,9 m. 

7) Zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ustala się nakaz zachowania ”rojektowanego ”odziaJu dziaJek zgodnie z rysunkiem planu; 

b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 800 m² do 1400 m², 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 24 m do 35 m, 
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d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
8) Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej i komunikacyjnej terenu: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJej ulicy, 
b) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KDD, 

c) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci minimum 2 miej-

sca na jedną dziaJkę. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN 11 - MN 12, 

ustala się: 

1) Przeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (rezydencjalną) z dopusz-

czeniem dziaJalno`ci usJugowej związanej z wynajmem ”okoi; do”uszcza się lokalizację budynków 

o funkcji pomocniczej (oficyny), 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się wysunięcie ”rzed linie zabudowy takich elementów jak gzymsy, oka”y na odle-

gJo`ć nie większą niw 0,7 m oraz balkony, tarasy i schody zewnętrzne na odlegJo`ć nie większą 
niw 1,5 m, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
e) obowiązek wydzielenia miejsca na ”ojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów staJych 

z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, 
f) lokalizacja garawy i ”omieszczeL gos”odarczych - do”uszcza się lokalizację garawy wbudowanych 

w bryJę budynku lub dobudowane do niego we frontowej linii zabudowy lub/i wolnostojące, 
g) zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci hurtowej, 

3) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 3 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 7,2 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,2 m ponad poziomem terenu; 

4) Warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) ustala się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulic dojazdowych 

KDD; 

b) ustala się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 35° do 45° 

z dopuszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
c) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
d) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym; 

5) Warunki zabudowy dla budynków garawowych i gospodarczych: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dla obiektów garawowych jedno lub dwustanowiskowych 
do 45 m², 

b) dla obiektów garawowych wolnostojących i dobudowanych do bryJy budynku mieszkalnego ustala 

się nakaz nawiązania ich stylem architekturą i charakterem do ksztaJtu bryJy i kolorystyki elewacji 

budynku mieszkalnego, 

c) ustala się mowliwo`ć sytuowania obiektów gos”odarczych i garawowych na styku dwóch dziaJek, 
pod warunkiem zblokowania z ”odobnym obiektem na dziaJce sąsiedniej, 

d) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji budynków gos”odarczych i altan, przy zachowaniu parame-

trów jak dla budynku garawowego; 
6) Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) do”uszcza się mowliwo`ć grodzenia terenu - ogrodzenia nalewy wykonać jako awurowe, o wyso-

ko`ci do 1,9 m, na cokole o wysoko`ci do 0,5 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych 
”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami do”uszcza się ogrodzenie awurowe lub ”eJne o wysoko`ci do 

1,9 m. 

7) Zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ustala się nakaz zachowania ”rojektowanego ”odziaJu dziaJek zgodnie z rysunkiem planu; 

b) ustala się ”owierzchnie dziaJek: od 2500 m² do 6500 m², 
c) ustala się szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m do 65 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
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8) Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej i komunikacyjnej terenu: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w przylegJej ulicy, 
b) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KDD, 

c) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci minimum 2 miej-

sca na jedną dziaJkę. 

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN 13 - MN 14, 

ustala się: 

1) Przeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, zlokalizowaną na terenie 
istniejącej osady wiejskiej; 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się wysunięcie ”rzed linie zabudowy takich elementów jak gzymsy, oka”y na odle-

gJo`ć nie większą niw 0,7 m oraz balkony, tarasy i schody zewnętrzne na odlegJo`ć nie większą 
niw 1,5 m, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
e) obowiązek wydzielenia miejsca na ”ojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów staJych 

z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, 
f) lokalizacja garawy i ”omieszczeL gos”odarczych - do”uszcza się lokalizację garawy wbudowanych 

w bryJę budynku lub dobudowane do niego we frontowej linii zabudowy lub/i wolnostojące, 
g) zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci hurtowej, 

3) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 3 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 6,0 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,8 m ponad poziomem terenu; 

4) Warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) ustala się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulic dojazdowych 

KDD; 

b) ustala się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 35° do 
45° z dopuszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 

c) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
d) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym; 

5) Warunki zabudowy dla budynków garawowych i gospodarczych: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dla obiektów garawowych jedno lub dwustanowiskowych 
do 45 m², 

b) dla obiektów garawowych wolnostojących i dobudowanych do bryJy budynku mieszkalnego ustala 
się nakaz nawiązania ich stylem architekturą i charakterem do ksztaJtu bryJy i kolorystyki elewacji 

budynku mieszkalnego, 

c) ustala się mowliwo`ć sytuowania obiektów gos”odarczych i garawowych na styku dwóch dziaJek, 
pod warunkiem zblokowania z ”odobnym obiektem na dziaJce sąsiedniej, 

d) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji budynków gos”odarczych i altan, przy zachowaniu parame-

trów jak dla budynku garawowego; 
6) Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) do”uszcza się mowliwo`ć grodzenia terenu - ogrodzenia nalewy wykonać jako awurowe, o wyso-

ko`ci do 1,9 m, na cokole o wysoko`ci do 0,5 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych 
”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami do”uszcza się ogrodzenie awurowe lub ”eJne o wysoko`ci do 
1,9 m. 

7) Zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ustala się minimalne ”owierzchnie dziaJek: 1500 m², 
b) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: 22 m, 

c) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
8) Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej i komunikacyjnej terenu: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJej ulicy, 
b) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KDD, 
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c) do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych sJuwących obsJudze terenu o minimalnej szeroko-

`ci 6,0 m, 

d) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci minimum 2 miej-

sca na jedną dziaJkę. 

§ 15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolami MW 1 - MW 3 

ustala się: 

1) Przeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z do”uszczeniem usJug nieuciąwliwych 

w ”arterach budynków, takich jak: handel, gastronomia, usJugi ogólne oraz nieuciąwliwe rzemiosJo, 
o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m²; 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu 

b) do”uszcza się wysunięcie ”rzed linie zabudowy takich elementów jak gzymsy, oka”y na odle-

gJo`ć nie większą niw 0,5 m oraz balkony, tarasy i schody zewnętrzne na odlegJo`ć nie większą 
niw 1,3 m, 

c) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 35% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki; 
e) gromadzenie od”adów komunalnych w wyodrębnionych, obudowanych miejscach, w obrębie ze-

s”oJu zabudowy, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami odrębnymi, 
f) w czę`ci usJugowej zakaz lokalizowania dziaJalno`ci hurtowej, 
g) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków ”omocniczych, gos”odarczych i garawowych, 
h) do”uszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wolnostojących lub wbudowanych, w ilo`ci 

wynikającej z ostatecznego bilansu zapotrzebowanej mocy elektrycznej; 

3) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 4 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 15,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 10,2 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu, 

4) Warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) ustala się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulic dojazdowych 

KDD; 

b) ustala się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 35° do 
45° z dopuszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 

c) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
d) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
e) do”uszcza się stosowanie dachów o formach niekonwencjonalnych; 

5) PozostaJe warunki zabudowy: 

a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze dla 

mieszkaLców, oraz stanowiska ”ostojowe i (lub) miejsca garawowe, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) dopuszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
6) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ kwartaJów na dziaJki bu-

dowlane oraz ”odziaJ wtórny dziaJek istniejących ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 2000 m², 
b) minimalne szeroko`ci frontów dziaJek 35,0 m, 

c) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) Wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJej ulicy, 
b) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KDD, 

c) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych i cięwarowych, zgodnie 

z wymogami parkingowymi zawartymi w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami, 

d) do”uszcza się realizację czę`ci wymogów ”arkingowych w podziemnych kondygnacjach budyn-

ków, a takwe jako usytuowanych, co najmniej w czę`ci ”od ”oziomem terenu, z dachami przykry-

tymi dostę”ną dla mieszkaLców zielenią. 
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§ 16. Dla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolem RM 1 - RM 16 ustala się: 

1) Przeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową-zagrodową 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się wysunięcie ”rzed linie zabudowy takich elementów jak gzymsy, oka”y na odle-

gJo`ć nie większą niw 0,5 m oraz balkony, tarasy i schody zewnętrzne na odlegJo`ć nie większą 
niw 1,3 m, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
e) obowiązek wydzielenia miejsca na ”ojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów staJych 

z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, 
f) lokalizacja garawy i ”omieszczeL gos”odarczych - do”uszcza się lokalizację garawy wbudowanych 

w bryJę budynku lub dobudowane do niego we frontowej linii zabudowy lub/i wolnostojące, 
3) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 7,2 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,2 m ponad poziomem terenu; 

4) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków gos”odarczych: 
a) do 2 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 7,2 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,2 m ponad poziomem terenu; 

5) Warunki zabudowy dla budynków garawowych: 
a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dla obiektów garawowych jedno lub dwustanowiskowych 

do 45 m², 
b) dla obiektów garawowych wolnostojących i dobudowanych do bryJy budynku mieszkalnego ustala 

się nakaz nawiązania ich stylem architekturą i charakterem do ksztaJtu bryJy i kolorystyki elewacji 

budynku mieszkalnego, 

c) ustala się mowliwo`ć sytuowania obiektów gos”odarczych i garawowych na styku dwóch dziaJek, 
pod warunkiem zblokowania z ”odobnym obiektem na dziaJce sąsiedniej, 

6) Warunki zabudowy dla obiektów związanych z ”rodukcją rolniczą i ogrodniczą: 
a) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

b) ”ozostaJe ”arametry wedJug wymagaL technicznych i technologicznych, 

7) Warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) ”referuje się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ”rzylegJych ulic; 
b) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich; 
c) ”referuje się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 35° do 

45° z dopuszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
d) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
e) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym; 

8) Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) do”uszcza się mowliwo`ć grodzenia terenu - ogrodzenia nalewy wykonać jako awurowe, o wyso-

ko`ci do 1,9 m, na cokole o wysoko`ci do 0,5 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych 
”Jotów betonowych, 

b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami do”uszcza się ogrodzenie awurowe o wysoko`ci do 1,9 m. 

9) Zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ustala się minimalne wielko`ci dziaJek 3000 m², 
b) dopuszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75o do 90°; 
10) Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej i komunikacyjnej terenu: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJej ulicy, 
b) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, dla terenu RM3 z ulicy KDD33 ”o”rzez istniejące zjaz-

dy lub od”owiednie sJuwebno`ci dojazdu, dla terenu RM6 z ulicy KDD31, dla terenów RM10, 
RM12, RM16, ”o”rzez istniejące zjazdy oraz z ulicy KDD22 i KDD23 

c) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci minimum 2 miej-

sca na jedną dziaJkę. 
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§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem U 1 ustala się: 

1) Przeznaczenie: ”od usJugi o`wiaty - przedszkole; 

2) Zasady zagospodarowania: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 35% ”owierzchni dziaJki, 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
d) gromadzenie od”adów komunalnych w wyodrębnionych, obudowanych miejscach, w obrębie ze-

s”oJu zabudowy, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami odrębnymi, 
e) do”uszczalna lokalizacja wolnostojącego budynku ”omocniczego i/lub garawowego nawiązującego 

do bryJy budynku ”rzedszkola; 
3) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 

a) do 2 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 7,2 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,2 m ponad poziomem terenu; 

4) Warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich i stromych, 

b) dopuszcza się w”rowadzenie niekonwencjonalnych form architektury dla samego obiektu ”rzed-

szkolnego oraz maJej architektury mu towarzyszącej; 
c) ”referuje się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulic dojazdo-

wych KDD; 

d) ”referuje się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 35° do 
45° z dopuszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 

e) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
f) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym; 

5) PozostaJe warunki zabudowy: 
a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze, 

b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
6) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: nie do”uszcza się ”odziaJu wtórnego nierucho-

mo`ci, 
7) Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej i komunikacyjnej terenu: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJej ulicy 

b) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD, 

c) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymoga-

mi parkingowymi, o których mowa w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami dojazdami. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolem U 2 - U 6 ustala się: 

1) Przeznaczenie: ”od usJugi ogólne, handel o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m², gastronomię, wysta-

wiennictwo, rozrywka i/lub ”od usJugi kultury, biurowo-administracyjne, 

2) Zasady zagospodarowania: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 35% ”owierzchni dziaJki, 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
d) gromadzenie od”adów komunalnych w wyodrębnionych, obudowanych miejscach, w obrębie ze-

s”oJu zabudowy, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami odrębnymi, 
e) w czę`ci usJugowej zakaz lokalizowania dziaJalno`ci hurtowej, 
f) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków ”omocniczych, gos”odarczych i garawowych, 
g) do”uszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wolnostojących lub wbudowanych, w ilo`ci 

wynikającej z ostatecznego bilansu zapotrzebowanej mocy elektrycznej; 

3) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji naziemnych, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 10,2 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu; 
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4) Warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich i stromych, 

b) do”uszcza się w”rowadzenie niekonwencjonalnych form dachu, 
c) preferuje się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 35° do 

45° z dopuszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
d) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
e) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym; 

5) PozostaJe warunki zabudowy: 
a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze i garawowe, 
b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
6) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ kwartaJów na dziaJki bu-

dowlane oraz ”odziaJ wtórny dziaJek istniejących ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) dla terenów U 2 - U 3: 

- minimalne wielko`ci dziaJek 20.000 m², 
- minimalne szeroko`ci frontów dziaJek 80,0 m, 

- do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowe-

go ustala się od 75° do 90°; 
b) dla terenów U 4 - U 6: 

- minimalne wielko`ci dziaJek 1200 m², 
- minimalne szeroko`ci frontów dziaJek 25,0 m, 

- do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowe-

go ustala się od 75° do 90°; 
7) Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej i komunikacyjnej terenu: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJej ulicy 

b) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD, dla terenów U4 i U5 z ulicy lokalnej KDL, 

c) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymoga-

mi parkingowymi, o których mowa w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami. 

3. Dla terenu usJug ”ublicznych oznaczonego symbolem UP ustala się: 

1) Przeznaczenie ”odstawowe: ”od teren zakJadu karnego, aresztu `ledczego, na którym zlokalizowane 
są budynki zamieszkania zbiorowego wraz z budynkami gospodarczymi, w rozumieniu ”rze”isów od-

rębnych; 
2) Przeznaczenie uzu”eJniające: budynki i obiekty administracyjno-socjalne i higieniczno-sanitarne oraz 

inne obiekty n”. ”ola s”acerowe, urządzenia s”ortowo - rekreacyjne, związane funkcjonalnie z prze-

znaczeniem podstawowym; 

3) Zasady zagospodarowania: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 35% ”owierzchni dziaJki, 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
d) gromadzenie od”adów komunalnych w wyodrębnionych, obudowanych miejscach, w obrębie ze-

s”oJu zabudowy, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami odrębnymi, 
e) do”uszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wolnostojących lub wbudowanych, w ilo`ci 

wynikającej z ostatecznego bilansu zapotrzebowanej mocy elektrycznej; 

f) dopuszczenie zagospodarowania obiektami technicznymi i obiektami dozoru zgodnie z przezna-

czeniem terenu o wysoko`ci do 16 m, 

4) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 3 kondygnacji naziemnych, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 10,2 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu; 

5) Warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich i stromych, 

b) do”uszcza się w”rowadzenie niekonwencjonalnych form dachu 

c) ”referuje się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 35° do 
45° z dopuszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
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d) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
e) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym; 

6) PozostaJe warunki zabudowy: 
a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 4,5 m zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
c) ustala się nakaz odsunięcia ogrodzeL od zewnętrznych granic dziaJki co najmniej o odlegJo`ć 

równą wysoko`ci ogrodzenia oraz zagos”odarowanie ”owstaJej w ten s”osób ”rzestrzeni zielenią 
niską i `redniowysoką; 

7) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane oraz 
”odziaJ wtórny dziaJek istniejących ”rzy zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 2000 m², 
b) minimalne szeroko`ci frontów dziaJek 25,0 m, 

c) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
8) Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej i komunikacyjnej terenu: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJej ulicy 

b) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KDD, 

c) do”uszcza się realizację komunikacji wewnętrznej, 
d) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymoga-

mi parkingowymi, o których mowa w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami i dojazdami 

§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem US 1 ustala się: 

1) Przeznaczenie: ”od usJugi s”ortu i rekreacji, w tym: korty tenisowe, boiska, lodowisko, hale sportowe 

z do”uszczeniem usJug handlu o ”owierzchni s”rzedawy do 100 m², gastronomii; 

2) Zasady zagospodarowania: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 35% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
d) gromadzenie od”adów komunalnych w wyodrębnionych, obudowanych miejscach, w obrębie ze-

s”oJu zabudowy, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami odrębnymi, 
3) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 

a) do 2 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 7,2 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,2 m ponad poziomem terenu; 

4) Warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich i stromych, 

b) ”referuje się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ulicy lokalnej 
KDL; 

c) ”referuje się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 35° do 
45° z dopuszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 

d) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
e) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym; 

5) PozostaJe warunki zabudowy: 
a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze, 

b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
6) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: nie do”uszcza się ”odziaJu wtórnego nierucho-

mo`ci, 
7) Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej i komunikacyjnej terenu: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJej ulicy 

b) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD, 

c) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymoga-

mi parkingowymi, o których mowa w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami dojazdami. 
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§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem P-I 1 - P-I 4 ustala się: 

1) Przeznaczenie: ”od lokalizację obiektów ”rzemysJowych, z do”uszczeniem lokalizacji obiektów dzia-

Jalno`ci gos”odarczej, magazynowej, skJadowej oraz ”rodukcyjnej; 
2) Zasady zagospodarowania: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 35% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
d) gromadzenie od”adów komunalnych w wyodrębnionych, obudowanych miejscach, w obrębie ze-

s”oJu zabudowy, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami odrębnymi, 
3) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków biurowych: 

a) do 2 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 7,2 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,2 m ponad poziomem terenu; 

4) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków i obiektów ”rodukcyjnych: 
a) maksymalna wysoko`ć do 16,0 m, 

b) ”ozostaJe ”arametry wedJug wymagaL technicznych i technologicznych; 

5) Warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich i stromych, 

b) ”referuje się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do najbliwszych ulic; 
c) preferuje się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 35° do 

45° z dopuszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
d) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
e) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym; 

6) PozostaJe warunki zabudowy: 
a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze, 

b) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
7) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) dla terenów P-I 1: 

- minimalne wielko`ci dziaJek 20.000 m², 
- minimalne szeroko`ci frontów dziaJek 80,0 m, 

- do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowe-

go ustala się od 75° do 90°; 
b) dla terenów P-I 2 - P-I 4: 

- minimalne wielko`ci dziaJek 5000 m², 
- minimalne szeroko`ci frontów dziaJek 50,0 m, 

- do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowe-

go ustala się od 75° do 90°; 
8) Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej i komunikacyjnej terenu: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJej ulicy 

b) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD, dla terenu P-I 1 z ulicy gJównej KDG w ilo`ci 
jednego zjazdu oznaczonego na rysunku planu, dla terenu P-I 4 z ulicy KDW1, 

c) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymoga-

mi parkingowymi, o których mowa w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami dojazdami. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolem P-II 1 - P-II 9 ustala się: 

1) Przeznaczenie: ”od lokalizację obiektów ”rodukcyjnych, obiektów dziaJalno`ci gos”odarczej, magazy-

nowej, skJadowej i/lub ”od lokalizację obiektów dziaJalno`ci gos”odarczej oraz usJugowych; 
2) Zasady zagospodarowania: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 35% ”owierzchni dziaJki, 
d) gromadzenie od”adów komunalnych w wyodrębnionych, obudowanych miejscach, w obrębie ze-

s”oJu zabudowy, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami odrębnymi, 
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3) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 
a) do 2 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 7,2 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,2 m ponad poziomem terenu; 

4) Warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich i stromych, 

b) ”referuje się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ”rzylegJych ulic; 
c) ”referuje się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 35° do 

45° z dopuszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
d) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
e) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym; 

5) PozostaJe warunki zabudowy: 
a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze, 

b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
6) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci 

a) minimalne wielko`ci dziaJek 5.000 m², 
b) minimalne szeroko`ci frontów dziaJek 40,0 m, 

c) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej i komunikacyjnej terenu: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJej ulicy 

b) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, dla terenu P-II 4 i P-II 7 z ulicy KDD30; 

c) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymoga-

mi parkingowymi, o których mowa w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami dojazdami. 

3. Dla terenów oznaczonych symbolem P-III 1 - P-III 11 ustala się: 

1) Przeznaczenie: ”od lokalizację obiektów dziaJalno`ci gos”odarczej, magazynowej, skJadowej oraz ”ro-

dukcyjnej nieuciąwliwej dla `rodowiska nie wymagających zgodnie z ”rze”isami odrębnymi s”orządze-

nia raportu o oddziaJywaniu na `rodowisko; 
2) Zasady zagospodarowania: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 45% ”owierzchni dziaJki, 
d) dla terenów P-III 4, P-III 10, P-III 11 ustala się nakaz w”rowadzenia nasadzeL maskujących 

wzdJuw drogi wojewódzkiej DW 102 o szeroko`ci min. 10 m oraz odsunięcie nie”rzekraczalnej li-
nii zabudowy na odlegJo`ć 30 m od tej drogi, zgodnie z rysunkiem planu, 

e) gromadzenie od”adów komunalnych w wyodrębnionych, obudowanych miejscach, w obrębie ze-

s”oJu zabudowy, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami odrębnymi, 
3) Warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków usJugowych: 

a) do 2 kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) maksymalna wysoko`ć do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć elewacji frontowej do 7,2 m, 

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,2 m ponad poziomem terenu; 

4) Warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub kombinacji dachów ”Jaskich i stromych, 

b) ”referuje się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do ”rzylegJych ulic; 
c) ”referuje się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 35° do 

45° z dopuszczeniem lukarn i okien ”oJaciowych, 
d) ”referuje się ”okrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu, 
e) do”uszcza się ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym; 

5) PozostaJe warunki zabudowy: 
a) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze, 

b) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 

c) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
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6) Zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalne wielko`ci dziaJek 5.000 m², 
b) minimalne szeroko`ci frontów dziaJek 40,0 m, 

c) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej i komunikacyjnej terenu: 

a) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJej ulicy 

b) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, dla terenów P-III 2 i P-III 5 z ulicy dojazdowej KDD19 

oraz z ulicy lokalnej KDL3 i KDL4 poprzez zjazdy publiczne w ukJadzie klasycznego skrzywowania 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

c) konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymoga-

mi parkingowymi, o których mowa w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi doj`ciami dojazdami. 

§ 20. Dla terenów oznaczonych symbolami ZP 1 - ZP 8, ustala się: 

1) Przeznaczenie: pod tereny zieleni ”ublicznej urządzonej; 
2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni uzu”eJnionej o dodatkowe nasadzenia o wielo”iętro-

wej strukturze tj. trawniki, krzewy i drzewa o równorodno`ci gatunkowej, 
b) obowiązek w”rowadzenia obiektów maJej architektury, 
c) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych; 

§ 21. Dla terenów le`nych oznaczonych symbolami ZL 1 - ZL 2 ustala się: 

1) Przeznaczenie: pod lasy ochronne z do”uszczeniem lokalizacji `ciewek ”ieszych i rowerowych; 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów trwaJych lub tymczasowych, 
b) zakaz grodzenia lasów elementami uniemowliwiającymi lub utrudniającymi migracje zwierząt, 
c) zakaz dokonywania wtórnych ”odziaJów dziaJek; 

§ 22. Dla terenów le`nych oznaczonych symbolami ZL 3 - ZL 6 ustala się: 

1) Przeznaczenie: pod zalesienie z do”uszczeniem lokalizacji `ciewek ”ieszych i rowerowych (w okresie 

nie wcze`niej niw 6 lat od wykonania dolesienia); 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów trwaJych lub tymczasowych, 
b) zakaz grodzenia lasów elementami uniemowliwiającymi lub utrudniającymi migracje zwierząt, 
c) zakaz dokonywania wtórnych ”odziaJów dziaJek; 

§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolami TO 1 - TO 7, ustala się: 

1) Przeznaczenie: pod tereny otwarte - z zachowaną naturalną ro`linno`cią i/lub ”od Jąki i pastwiska 

oraz tereny rolne; 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych, za wyjątkiem czę`ci terenu TO 6 

ograniczonej liniami zabudowy, dla której do”uszcza się realizację zabudowaL gos”odarczych, 
związanych z ”rodukcją rolniczą o wysoko`ci do 12 m, wedJug wymagaL technicznych i techno-

logicznych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) do”uszcza się wytyczenie `ciewek ”ieszych z nawierzchni naturalnej i w”rowadzenie obiektów 

maJej architektury, 
c) ustala się zagwarantowanie dostę”u dla od”owiednich sJuwb w celu utrzymania i konserwacji ro-

wów melioracyjnych; 
3) Czę`ć terenu TO 6 ”oJowona jest w granicach terenu ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej 

w Rarwinie, na którym obowiązują odpowiednie zakazy i nakazy zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 oraz 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 24. Dla terenów oznaczonych symbolami WS 1, ustala się: 

1) Przeznaczenie: pod wody otwarte (stawy i rozlewiska); 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych, 

b) zakaz prowadzenia w promieniu 100 m od terenów WS ”rac ziemnych mogących obniwyć zwier-

ciadJo wód gruntowych. 
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RozdziaJ 12 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci 

§ 25. Do”uszcza się ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów terenów dla wszystkich kwartaJów zgodnie 

z rysunkiem planu. 

RozdziaJ 13 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami KDG, KDL, KDD, ustala się: 

1) parametry ulic w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) szeroko`ć jezdni zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) szeroko`ci w liniach rozgraniczających dla nowo”rojektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu, 

ustala się: 
a) ulica gJówna KDG - 30,0 - 40,0 m, 

b) ulice lokalne, KDL - 15,0 - 25,0 m, 

c) ulice dojazdowe, KDD - 12,0 - 15,0 m, 

4) ”arametry ulic, tj. szeroko`ć jezdni, chodników i ”asów zieleni zgodnie z ”rze”isami szczególnymi wg 
”oszczególnych kategorii dróg; 

5) utrzymuje się ”arametry ulic istniejących, a w przypadku ich przebudowy, zgodnie z pkt 4.; 

6) dla nowo”rojektowanych ulic KDL ustala się wydzielenie ”asa technicznego o szeroko`ci minimum 
3 m w liniach rozgraniczających ulic; 

7) dla nowo”rojektowanych ulic KDD ustala się uwzględnienie ”asa technicznego w liniach rozgranicza-

jących ulic; 
8) wzdJuw ulic KDG ustala się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej. 
9) budowę urządzeL infrastruktury technicznej w terenie zabudowanym ”rowadzić ”oza ”asem drogo-

wym drogi wojewódzkiej lub w wyjątkowych ”rzy”adkach (zgodnie z ”rze”isami odrębnymi) w pasie 

drogowym, jednak w maksymalnej odlegJo`ci od krawędzi jezdni ”rzy granicy ”asa drogowego; 
10) ewentualne ”rzej`cia elementów infrastruktury technicznej ”od drogą wojewódzką winny być wyko-

nane metodą ”rzecisku lub ”rzewiertu, bez uszkodzenia nawierzchni jezdni; 

2. W zakresie dróg rowerowych ustala się: realizację nawierzchni twardej, bitumicznej. 

3. Czę`ć terenu KDD 26 ”oJowona jest w granicach terenu ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziem-

nej w Rarwinie, na którym obowiązują odpowiednie zakazy i nakazy zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 oraz 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

RozdziaJ 14 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem IT 1 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny infrastruktury technicznej (obsJugi oczyszczalni `cieków) i/lub ”od lokaliza-

cję sortowni i stacji ”rzeJadunkowej od”adów komunalnych, i/lub ”od lokalizację biogazowni 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznacze-

niem terenu, 

b) ustala się konieczno`ć stosowania urządzeL ograniczających w”Jyw dziaJalno`ci, o której mowa 

w ust. 1 na `rodowisko, 
c) ustala się konieczno`ć w”rowadzenia nasadzeL w postaci zieleni izolacyjnej w pasie o szeroko`ci 

min. 5 m, 

d) maksymalna wysoko`ć budynków do 12 m, 

e) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych do 22 m, 

f) ”ozostaJe ”arametry wedJug wymagaL technicznych i technologicznych; 

3) wymogi komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi wojewódzkiej (”oza granicami ”lanu). 

2. Dla terenów oznaczonych symbolem IT 2 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny infrastruktury technicznej (stacja uzdatniania wody); 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznacze-

niem terenu, 

b) maksymalna wysoko`ć obiektów do 12 m 

c) ”ozostaJe ”arametry wedJug wymagaL technicznych i technologicznych; 

3) wymogi komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z ulicy KDD 26. 

3. Dla terenów oznaczonych symbolem E1 - E7 ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny elektroenergetyki 

2) zasady zagospodarowania terenu: zagospodarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgod-

nie z przeznaczeniem terenu; 

3) wymogi komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJej ulicy. 

4. Dla terenów oznaczonych symbolem G ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny gazownictwa 

2) zasady zagospodarowania terenu: zagospodarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi 

zgodnie z przeznaczeniem terenu, 

3) wymogi komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJej ulicy. 

5. Dla terenów oznaczonych symbolem W1 - W3 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny ujęcia wody ”odziemnej (o wymiarach 15 m x 15 m), 

2) zasady zagospodarowania terenu: zagospodarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zwią-
zane z eks”loatacją wód ”odziemnych, 

3) Tereny oznaczone symbolem W1 - W3 stanowią jednocze`nie teren ochrony bez”o`redniej ujęcia 
wody ”odziemnej, na którym obowiązują odpowiednie zakazy i nakazy zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 

oraz zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
4) wymogi komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJej ulicy. 

6. Dla terenów oznaczonych symbolem K1 - K9 ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny kanalizacji 

2) zasady zagospodarowania terenu: zagospodarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi 

zgodnie z przeznaczeniem terenu, 

3) wymogi komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJej ulicy. 
RozdziaJ 15 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 

§ 28. 1. Do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się utrzymanie dotychczasowego 
s”osobu uwytkowania terenu. 

2. W czasie realizacji inwestycji do”uszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, które musza zostać 
usunięte w okresie do 1 roku od czasu zakoLczenia inwestycji i uzyskania ”ozwolenia na uwytkowanie. 

ŚZIAI VI 

Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

§ 29. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 15 ust. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko`ci: 

1) dla terenów MN - 30%, 

2) dla terenów MW - 30%, 

3) dla terenów RM - 15%, 

4) dla terenów U - 30%, 

5) dla terenów US - 15%, 

6) dla terenów P-I - 30%, 

7) dla terenów P-II - 30%, 

8) dla terenów P-III - 30%, 

9) dla ”ozostaJych terenów - 0%, 
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§ 30. 1. Na obszarze okre`lonym w § 1 zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi wystę”ują 
grunty rolne klasy IIIa o powierzchni 19,0512 ha i klasy IIIb o powierzchni 87,1723 ha wymagające zgo-

dy wJa`ciwego Ministra. 

2. Zgody na zmianę ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze uzyskano ”odczas s”orządza-

nia planu na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ.tr.057-602-39/10 z dnia 23 lipca 

2010 r.; 

§ 31. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego. 

§ 32. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 33. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej miasta KamieL Pomorski. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej: 
 

Kazimiera SzymaLska 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VI/40/11 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 25 lutego 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VI/40/11 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 25 lutego 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VI/40/11 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 25 lutego 2011 r. 

 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 38 ｦ 5362 ｦ Poz. 663 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VI/40/11 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 25 lutego 2011 r. 

 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 38 ｦ 5363 ｦ Poz. 663 
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