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UCHWAIA NR IV/28/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH 

 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu ”oJowonego ”rzy drodze wojewódzkiej nr 110 w obrębie RzęskowoŁ 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 

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

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

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: 

Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 130, poz. 871 i Nr 155, poz. 1043), Rada Miejska w Gryficach uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1. 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XVIII/254/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30. czerwca 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu 
”oJowonego ”rzy drodze wo–ewódz—ie– nr 110 w obrębie Rzęs—owo, zmienione– uchwaJą Nr XXVI/332/2009 

Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31. marca 2009 rŁ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwa-

run—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Gryfice, ”rzy–ętym uchwaJą Nr III/15/2002 

Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30. grudnia 2002 rŁ, zmienionym uchwaJą Nr XL/494/2010 Rady Miej-

skiej w Gryficach z dnia 29 czerwca 2010 rŁ, uchwala się mie–scowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego terenu ”oJowonego ”rzy drodze wo–ewódz—ie– nr 110 w obrębie Rzęs—owo, zwany dale– ｭ”lanemｬŁ 

2. Plan obejmuje teren o Jączne– ”owierzchni 35,11 ha, —tórego granice oznaczono na rysun—u w skali 

1:1000, stanowiącym zaJączni— do ninie–sze– uchwaJyŁ 

3Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu mie–scowego są nastę”u–ące zaJączni—i do uchwaJy: 

1) zaJączni— Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) zaJączni— Nr 2 - wyrys ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Gryfice dla obszaru ob–ętego ninie–szym ”lanem, `wiadczący o zgodno`ci rozwiązaL ”lanu ze studium; 

3) zaJączni— Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJączni— Nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizac–i zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowaniaŁ 

4. Przedmiotem planu jest zes”óJ zabudowy miesz—alno-usJugowe– z infrastru—turą towarzyszącą, zie-

lenią ”ar—ową oraz ustalenie zasad obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej. 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. 1Ł Obszar ob–ęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne o równych fun—c–ach lub rów-
nych zasadach zagos”odarowania, o—re`lonych liniami rozgranicza–ącymi, dla —tórych ustala się ”rzezna-

czenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, 

1) —awdy teren elementarny oznaczono na rysun—u ”lanu - zaJączni—u graficznym oraz w te—`cie ”lanu 
identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza 

fun—c–ę terenu lub —lasyfi—ac–ę fun—c–onalną drogi; 

2Ł Ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązu–ą na caJym obszarze ob–ętym ”lanem, ustalenia szczegóJowe obowiązu–ą na obszarze wJa`ciwe-

go terenu elementarnego; 
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1) ustalenia formuJowane są w nastę”u–ących gru”ach ustaleL: 
a) przeznaczenie terenu, 

b) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu, 

c) zasady ”odziaJu terenu, 
d) ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a, 
e) ustalenia komunikacyjne, 

f) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, 

g) o—re`lona w ustaleniach szczegóJowych staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci; 

2) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformuJowano ustalenia szczegóJowe obowiązu–ące dla 
caJego terenu elementarnego, s”orządzone w formie tabeli - ｭ—arty terenuｬ oznaczone– symbolem te-

renu i zawiera–ące– –ego ”owierzchnię, segregu–ąc tre`ć ustaleL wg ustalonych gru”, o ile wprowadza 

się ustalenie; 
3) tereny elementarne, dla —tórych sformuJowano identyczne ustalenia gru”owane są w –edną ｭ—artę 

terenuｬŁ 

3Ł PeJny te—st ustaleL dla o—re`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegóJoweŁ 

4Ł Ustala się nastę”u–ące zasady —onstru—c–i zaJączni—a graficznego - rysunku planu: 

1) rysune— ”lanu s”orządzono w skali 1:1000; 

2) —awde ustalenie ”rzedstawione na rysun—u ”lanu zna–du–e od”owiednie odwzorowanie w ustaleniu 

tekstowym; 

3) wszyst—ie symbole graficzne uwyte na rysun—u ”lanu zostaJy ob–a`nione w legendzie; 

4) linie rozgranicza–ące terenów elementarnych o—re`lone na rysun—u ”lanu wyznacza–ą osie tych linii; 
5) sieci infrastruktury techniczne– na rysun—u ”lanu oznacza–ą ogólna zasadę ich ”rzebieguŁ 

§ 3. Uwyte w ustaleniach ogólnych i szczegóJowych o—re`lenia oznacza–ą: 

1) obowiązu–ąca linia zabudowy - linię wyznacza–ącą ”oJowenie lica gJówne– bryJy budyn—u miesz—alnego; 
dopuszczalne max. 1,5-metrowe przekroczenie linii kubaturowymi elementami budynku o szero—o`ci 
do 30% –e– szero—o`ci; linia stanowi –ednocze`nie nie”rze—raczalną linię zabudowy innych budyn—ów 
na dziaJce; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linię ogranicza–ącą obszar usytuowania budyn—ów; 
3) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony ”rzez rzut s—ra–nego obrysu budyn—u ”owywe– ”oziomu 

terenu w stanie wy—oLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzy–mu–ąc za ”odstawę obrys: 
- ”arteru, –eweli –est on wię—szy od obrysu `cian fundamentowych, albo 

- `cian fundamentowych, –eweli na ”oziomie terenu –est on wię—szy od obrysu ”arteru; do ”o-

wierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnie ta—ich elementów budyn—u –a—: ”rze`wity, 
”rze–`cia i ”rze–azdy (bramy), gan—i, —ruwgan—i, loggie wgJębne (cofnięte) i loggio-balkony 

przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), 

garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budyn—u; do ”owierzchni zabudowy 

nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek przy okien-

—ach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, dasz—ów, o—a”ów dachowych, a ta—we sztucz-

nych oczek wodnych; 

4) zabudowa wolnosto–ąca - do”uszczalną zabudowę zwartą - zes”óJ budyn—ów, o do”uszczalnych równych 
wyso—o`ciach, Jączonych w zes”óJ fun—c–onalny budyn—u miesz—alnego lub miesz—alno-usJugowego; 

5) ilo`ć —ondygnac–i - ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych z poziomem posadzki ponad poziomem terenu, 

w tym kondygnacja przestrzennego dachu; w przypadkach uzasadnionych funkcjonalnie dopuszcza 

się drugą —ondygnac–ę w przestrzeni dachu, z zachowaniem wyso—o`ci o—re`lone– w ustaleniach 

szczegóJowych; 
6) elewacja frontowa - elewac–ę —alenicową, z zasadą usytuowania oznaczoną na rysun—u ”lanu; 
7) szero—o`ć elewac–i frontowe– - szero—o`ć ”odstawowe– bryJy budyn—u; do szero—o`ci te– nie wlicza się 

wy—uszy, ryzalitów i innych elementów archite—tonicznych lub czę`ci budyn—u, uwidocznionych na 
rysunku elewacji frontowej, w tym dobudowanych garawy, –eweli ich wyso—o`ć –est mnie–sza niw wy-

so—o`ci budyn—u mieszkalnego i są wycofane o min. 2,5 m od linii zabudowy budynku; 

8) wyso—o`ć zabudowy - wyso—o`ć gJówne– bryJy liczoną od na–wywszego ”oziomu terenu ”rzy fronto-

we– `cianie budyn—u do na–wywsze– —rawędzi dachu; 
9) dach - dach gJówne– bryJy budyn—u; 
10) dach przestrzenny, symetryczny - dach umowliwia–ący zagos”odarowanie ”oddasza na cele uwyt—owe, 

o –edna—owych —ątach nachylenia ”oJaci o ws”ólne– —rawędzi - kalenicy; 
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11) —ąt nachylenia ”oJaci dachu - —ąt nachylenia ”oJaci gJównych; 
12) zam—nięcie —om”ozycy–ne - zasadę usytuowania budyn—u na osi —om”ozycy–ne– oznaczone– na rysun-

—u ”lanu lub zabudowę Jączoną w s”osób oznaczony na rysun—u ”lanu; 
13) usJugi nieuciąwliwe - usJugi biurowe, usJugi `wiadczone w wy—onywaniu wolnych zawodów, w tym 

dziaJalno`ć wytwórcza i usJugowa artystów ”lasty—ów i fotografi—ów, usJugi handlu i gastronomii, 

z do”uszczeniem dziaJalno`ci rzemie`lnicze– nie oddziaJywu–ące– negatywnie na fun—c–ę miesz—aniową; 
14) powierzchnia biologicznie czynna - do ustalonego ws—auni—a nie wlicza się awurowych nawierzchni 

utwardzonych będących do–`ciami i mie–scami ”osto–owymi ”o–azdów; 
15) frontowa granica dziaJ—i - granica, wzdJuw —tóre– usytuowana –est frontowa `ciana budyn—u 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych wyznaczonych liniami rozgranicza–ącymi i ozna-

czonych nastę”u–ącymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy: 

a) mieszkaniowej jednorodzinnej - MN; 

b) mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug nieuciąwliwych - MW,U; 

c) mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug nieuciąwliwych - MN,U; 

d) usJugowe– z towarzyszącą fun—c–ą miesz—aniową –ednorodzinną - U,MN; 

e) usJug turysty—i - UT; 

f) usJug handlu, w tym handlu hurtowego - UH, 

g) tereny komunikacji: 

- droga publiczna —lasy lo—alne– gJówne– - KDLg, 

- droga publiczna klasy lokalnej - KDL, 

- drogi publiczne klasy dojazdowej - KDD, 

- drogi wewnętrzne KŚW, 
- ciągi ”ieszo - jezdne - KPJ, 

- ciągi ”iesze - KP, 

- parking - KS; 

2) tereny niezabudowane: 

a) tereny zieleni le`ne– - ZL; 

b) tereny zieleni parkowej - ZP; 

c) tereny zieleni izolacyjnej - ZI; 

§ 5. Ustala się ”odstawowe zasady dotyczące —sztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

1Ł Na terenach dziaJe—, ”oza zabudową miesz—aniową, —tóre– cechy o—re`la się w ustaleniach szcze-

góJowych i w ramach ustalone– ”owierzchni zabudowy dziaJ—i, do”uszcza się lo—alizac–ę zabudowy towa-

rzyszące– - wolnosto–ących garawy i budyn—ów gos”odarczych, o nastę”u–ących ”arametrach: 

a) wyso—o`ć zabudowy do 6,5 m do kalenicy, 

b) dachy symetryczne, 2-spadowe, o —ątach nachylenia ”oJaci 30÷45OŁ 

2Ł Śo”uszcza się dobudowane garawe do budyn—ów miesz—alnych, z dachem ”Jas—im wy—orzystanym 
jako taras 2-giej kondygnacji. 

3Ł Przy zagos”odarowaniu dziaJe— obowiązu–e: 

1) zakaz lokalizac–i obie—tów tymczasowych, nietrwaJych, blaszanych, —ontenerowych; 
2) za—az realizac–i ogrodzeL z ”refabry—owanych ”rzęseJ betonowych; 
3) na terenach dziaJe— do”uszcza się realizac–ę obie—tów maJe– archite—tury, t–Ł altan, ”ergoli, basenów 

dekoracyjnych, itp.; 

4) obowiązu–e ”rzystosowanie obie—tów usJugowych i rozwiązaL —omuni—acy–nych do ”otrzeb osób nie-

”eJnos”rawnych; 
5) ustala się nastę”u–ące zasady dotyczące no`ni—ów re—lamowych: 

a) zakaz lokalizowania wielkopowierzchniowych samodzielnych, wolnostojących lub wbudowanych 
re—lam, będących obie—tem budowlanym, 

b) reklamowe i informacy–ne ozna—owanie wJasne– dziaJalno`ci gos”odarcze– do”uszcza się wyJącz-

nie w formie szyldów o ”owierzchni do 2,0 m², umieszczanych na elewac–i frontowe– oraz –a—o 
wolnosto–ące ”rzed budyn—iem na terenie wJasne– dziaJ—iŁ 
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§ 6. Ustala się zasady ”odziaJu terenuŁ 

1Ł źasadę ”odziaJu terenów na dziaJ—i oznaczono na rysun—u ”lanu, o—re`la–ącym wydzielenia ”o-

szczególnych dziaJe— z do”uszczalną 1-metrową toleranc–ą w za—resie szero—o`ci oraz 2-sto”niową tole-

ranc–ą w za—resie —ąta ”oJowenia granic w stosun—u do frontowe– granicy dziaJ—i, o—re`lonych w ustale-

niach szczegóJowych; szero—o`ć frontów dziaJe— s—ra–nych liczona Jącznie z tró–—ątem widoczno`ci drogiŁ 

2Ł Ustala się za—az do—onywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJe— wyni—a–ących z potrzeb za-

gospodarowania tymczasowego. 

§ 7. Ustala się zasady ochrony `rodowis—aŁ 

1Ł Ustala się zasadę realizac–i systemu gos”odar—i wodno-`cie—owe– o wyso—im sto”niu s”rawno`ci, 
dziaJa–ące– w ramach rozwiązaL systemowych gminyŁ 

2. Gospodarka odpadami w oparciu o fun—c–onu–ący w gminie system, z uwzględnieniem sele—tywne– 
gospodarki odpadami. 

3. Dopuszczalne zaopatrzenie w cie”Jo, z eliminac–ą ”aliw ”owodu–ących ”rze—roczenie do”uszczal-

nych norm zanieczyszczenia powietrza. 

4. W zagos”odarowaniu ”oszczególnych dziaJe— ustala się obowiąze— zachowanie warto`ciowych eg-

zem”larzy drzew, chara—terystycznych dla lo—alnych warun—ów siedlis—owych, —tórych wycin—a nastą”ić 
wyJącznie w przypadkach uzasadnionych zagospodarowaniem oraz zakaz stosowania w nasadzeniach 

obcych geograficznie oraz inwazy–nych gatun—ów drzew i —rzewów, w szczególno`ci: amery—aLs—ie– cze-

remchy ”óune–, rówy ”omarszczone–, wierzby —as”i–s—ie–, robinii grochodrzewŁ 

§ 8. Na obszarze opracowania bra— –est obszarów i obie—tów, dla —tórych nalewaJoby ustalić ograni-

czenia i wymogi z tytuJu ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–Ł 

§ 9. Ustala się zasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1Ł Powiązania u—Jadu —omuni—acy–nego obszaru ob–ętego ”lanem z u—Jadem dróg zewnętrznych za-

”ewniać będzie: 

1) droga wo–ewódz—a nr 110 (Gryfice - Cerkwica) - poza granicami opracowania, z dostę”em ”o”rzez 
”ro–e—towaną drogę —lasy lo—alne– gJówne–; 

2) ”oJączenie obszaru o”racowania z ”óJnocną czę`cią miasta Gryfice za”ewniać będzie droga —lasy 
lo—alne– gJówne– ”ro–e—towana ”o `ladzie istnie–ące– drogi gruntowe–Ł 

2Ł Ustala się nastę”u–ące minimalne ws—auni—i mie–sc ”osto–owych: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 mŁ”ŁłdziaJ—ę, niezalewnie od mie–sc garawowych; 
2) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 m.p./1 mieszkanie; 

3) obiekty handlowe i usJugowe - 1 mŁ”Łł25 m² ”owierzchni uwyt—owe– lo—alu; 
4) gastronomia - 3 m.p./10 miejsc konsumpcyjnych; 

5) biura - 3 mŁ”Łł100 m² ”owŁ uwyt—owe–; 
6) przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie, itp. - 1 m.p./1 gabinet; 

7) maJe obie—ty s”ortu i re—reac–i (n”Ł siJownie, fitness) - 3 mŁ”Łł10 —orzysta–ących; 
8) usJugi turysty—i - 1 mŁ”Łł1 ”o—ó–; 
9) usJugi handlu hurtowego - 1 mŁ”Łł100 m² ”owŁ uwyt—owe–; 
10) usJugi kultury - 1 mŁ”Łł100 m² ”owŁ uwyt—owe–; 
11) miejsca pobytu dziennego dla dzieci - 1 m.p./20 dzieci; 

12) rzemiosJo usJugowe - 1 mŁ”Łł50 m² ”owŁ uwyt—owe–Ł 

3Ł Mie–sca ”osto–owe nie związane bez”o`rednio z ”ro–e—towaną zabudową za”ewnia–ą ogólnodo-

stę”ne ”arkingi na min. 80 miejsc postojowych na terenach 5 KS i 16 KS. 

§ 10. Ustala się zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1. Zaopatrzenie w wodę z u–ęcia —omunalnego w Gryficach lub u–ęcia we wsi Rzęs—owo: 

1) zaopatrzenie w wodę w systemie zbiorowego zao”atrzenia istnie–ącą ”oza obszarem o”racowania 
magistralą wodociągową, z roz”rowadzeniem ”ro–e—towaną rozdzielczą siecią wodociągową; 

2) sieć wodociągową ”rowadzić w liniach rozgraniczenia ulic oraz w liniach rozgranicza–ących ciągów 
pieszych; 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 28 ｦ 3960 ｦ Poz. 450 

 

3) zapewnienie zaopatrzenia w wodę w warun—ach s”ec–alnych ze studni awary–nych nalewy ”o”rzedzić 
rozpoznaniem hydrogeologicznym; 

4) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych zamontowanych na —omu-

nalne– sieci wodociągowe–Ł 

2. Odprowadzenie `cie—ów sanitarnych do —omunalne– oczyszczalni `cie—ów w Gryficach; 

1) od”rowadzenie `cie—ów wyJącznie ”o”rzez ”lanowany system —analizac–i grawitacy–no-ci`nieniowe–; 
2) sieci —analizacy–ne ”rowadzić w liniach rozgraniczenia ulic i ciągów ”ieszych; 

3Ł Od”rowadzenie wód o”adowych z utwardzonych ”owierzchni —omuni—acy–nych do istnie–ącego 
poza obszarem opracowania rowu melioracyjnego: 

1) od”rowadzenie wód o”adowych ”ro–e—towanym systemem —analizac–i deszczowe– ”o”rzez se”aratory 
i piaskowniki; 

2) z ”owierzchni dziaJe—, w tym ”oJaci dachowych, do”uszcza się od”rowadzenie do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonneŁ 

4. Usuwanie i uniesz—odliwianie od”adów w obowiązu–ącym systemie gos”odar—i od”adami dla gmi-

ny Gryfice. 

1) obowiązu–e sele—tywna zbiór—a od”adów - wstę”ne segregowanie i gromadzenie w pojemnikach o ro-

dzaju i wiel—o`ci od”owiednie– do zastosowania; 
2) wywóz od”adów s”ec–alistycznym trans”ortem na istnie–ące ”oza obszarem o”racowania wysy”is—o 

gminne. 

5. Zaopatrzenie w gaz `redniego ci`nienia: 

1) sieć rozdzielcza `redniego ci`nienia z zastosowaniem węzJów redu—cy–nych na ”oszczególnych bu-

dynkach; 

2) sieci gazowe lo—alizować w liniach rozgraniczenia ulic, ”oza –ezdnią oraz ciągów ”ieszychŁ 

6. Zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych uródeJ cie”Ja: 

1) zasilanie uródeJ cie”Ja no`ni—ami energii nie ”owodu–ącymi ”onadnormatywne– emis–i substanc–i sz—o-

dliwych; 

2) ograniczenie emis–i nie dotyczy —omin—ów nie będących ”odstawowym uródJem cie”Ja; 

7. Zaopatrzenie w energię ele—tryczną: 

1) zasilanie obie—tów rozdzielczą siecią —ablową nis—iego na”ięcia z projektowanych stacji transformato-

rowych 15/04 —V na obszarze ob–ętym ”lanem; do”uszcza się zasilanie z innych stacji poza obszarem 

opracowania; 

2) ele—troenergetyczne sieci —ablowe lo—alizować w liniach rozgraniczenia ulic, ”oza –ezdnią oraz w li-

niach rozgraniczenia ciągów ”ieszychŁ 

8Ł ObsJuga tele—omuni—acy–na obszaru o”racowania ”rzez centralę telefoniczną w Gryficach; 

1) ”ro–e—towane linie tele—omuni—acy–ne wy—onać –a—o linie —ablowe; 
2) projektowane telekomunikacyjne linie —ablowe lo—alizować w liniach rozgraniczenia ulic, ”oza –ezdnią 

oraz w liniach rozgraniczenia ciągów ”ieszychŁ 
RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 11. Śla terenów elementarnych, o—re`lonych na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia: 

1 Ustalenia dla terenu o symbolu 1 U,MN o powierzchni 0,4834 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa usJugowa usJug nieuciąwliwych z towarzyszącą fun—c–ą 
miesz—aniową –ednorodzinną; 
b) do”uszczalne usJugi turysty—i - pensjonaty z usJugami; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
c) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 
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e) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷20,0 m, 

f) wyso—o`ć zabudowy - 2÷3 —ondygnac–e - 9,0÷12,0 m, 

g) dachy przestrzenne, symetryczne, czterospadowe z —alenicą, o —ącie 
nachylenia gJównych ”oJaci 35÷42°, 
h) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, - zakaz 

stosowania lukarn typu trapezowego, 

i) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu zachowanie istnie–ącego ”odziaJu; 
4) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z dróg 014 KPJ i 015 KPJ, 

b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą ustalenia 
wg § 9; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach - obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15%. 

2. Ustalenia dla terenu o symbolu 2 U,MN o powierzchni 1,3594 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa usJugowa usJug nieuciąwliwych z towarzyszącą fun—c–ą 
miesz—aniową –ednorodzinną, 
b) do”uszczalne usJugi turysty—i - pensjonaty; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
b) fun—c–a usJugowa zlo—alizowana w parterze, w zabudowie zwartej lub 

samodzielny, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni terenu lub 

dziaJ—i, 
d) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

e) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

- do”uszcza się lo—alizac–ę 2 budyn—ów miesz—alnych wolnosto–ących, 
f) na terenie budyne— stanowiący zam—nięcie —om”ozycy–ne - ”atrz § 3, 

g) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷16,0 m, 

h) wyso—o`ć zabudowy: 
- pensjonatowej - 2÷3 —ondygnac–i - 9,0÷12,0 m, 

- mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalnymi usJugami - 2 

kondygnacje - 8,0÷9,0 m, 

i) dachy przestrzenne, symetryczne, o —ącie nachylenia gJównych ”oJaci 
35÷45°, 
- czterospadowe z —alenicą budyn—u ”ens–onatowego, 
- dwus”adowe wolnosto–ących –ednorodzinnych budyn—ów 
mieszkalnych, 

j) max. Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

—) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu  a) do”uszcza się Jączenie dziaJe— istnie–ących, 

b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJ—i o ”owierzchni minŁ 1500 m², 
 

c) minimalna szero—o`ć frontu wydzielanych dziaJe— - 30,0 m, 

4) ustalenia komunikacyjne  a) dojazd z drogi 02 KDL; 

b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą ustalenia 

wg § 9; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJe– drodze - 
obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 
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6) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15% 

3. Ustalenia dla terenu o symbolu 3 MN,U o powierzchni 0,2956 ha 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczeniem usJug 
nieuciąwliwych; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu  

a) zabudowa wolnosto–ąca, do”uszczalna zabudowa zwarta w obrębie 
dziaJ—i, 
b) fun—c–a usJugowa zlo—alizowana w parterze lub jako obiekt 

dobudowany, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
d) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

e) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

f) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷16,0 m, 

g) wyso—o`ć zabudowy - 2 kondygnacje - 8,0÷9,0 m, 

h) dachy przestrzenne, symetryczne dwuspadowe, o —ącie nachylenia 
gJównych ”oJaci 35÷42°, 
i) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

–) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ50% ”owierzchni dziaJ—i;; 
3) zasady ”odziaJu terenu  a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJe— - 1300 m², 
c) minimalna szero—o`ć frontu wydzielanych dziaJe— - 29,0 m, 

d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego 02 KDL - 88÷90O; 
4) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z drogi 02 KDL; 

b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą ustalenia 
wg § 9; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJe– drodze - 

obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15% 

4. Ustalenia dla terenu o symbolu 4 MN,U o powierzchni 0,397 ha 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczeniem usJug 
nieuciąwliwych; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, do”uszczalna zabudowa zwarta w obrębie 
dziaJ—i, 
b) fun—c–a usJugowa zlokalizowana w parterze lub jako obiekt 

dobudowany, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
d) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

e) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

f) na terenie budyne— stanowiący zam—nięcie —om”ozycy–ne - ”atrz § 3, 

g) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷16,0 m, 

h) wyso—o`ć zabudowy - 2 kondygnacje - 8,0÷9,0 m, 

i) dachy przestrzenne, symetryczne, dwuspadowe, o —ącie nachylenia 

gJównych ”oJaci 35÷42°, 
–) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

—) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu  a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu, 
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b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJe— - 1100 m², 
c) minimalna szero—o`ć frontu wydzielanych dziaJe— - 25,0 m, 

d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego 02 KDL - 90O; 

4) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z drogi 02 KDL; 

b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą ustalenia 
wg § 9; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJe– drodze - 
obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15% 

5. Ustalenia dla terenu o symbolu 5 KS o powierzchni 0,1741 ha 

1) przeznaczenie terenu ”ar—ing ogólnodostę”ny dla 40÷70 samochodów osobowych; 
2) —sztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, z wy–ąt—iem dopuszczalnej stacji 

transformatorowej, 

b) do”uszcza się o`wietlenie terenu, 
c) w ”JnŁ czę`ci terenu do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i 
transformatorowej 15/0,4 kV; 

3) zasady ”odziaJu terenu za—az ”odziaJu, z wy–ąt—iem do”uszczalnego wydzielenia dziaJ—i 
stacji transformatorowej; 

4) ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a a) w zagos”odarowaniu terenu obowiązu–e zachowanie 
warto`ciowych egzem”larzy drzew, 
b) obowiązu–e uszczelnienie ”odJowa i odwodnienie terenu 

za”obiega–ące ”rzeni—aniu zanieczyszczeL do gruntu; 
5) ustalenia komunikacyjne zjazd z drogi 02 KDL; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w energię ele—tryczną i od”rowadzenie wód 
deszczowych w oparciu o ”ro–e—towaną sieć uzbro–enia w ”rzylegJe– 
drodze - obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci 

10% 

6. Ustalenia dla terenu o symbolu 6 ZL o powierzchni 1,0965 ha 

1) przeznaczenie terenu zieleL le`na o charakterze krajobrazowym; 

2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) do”uszcza się urządzenie `ciewe— s”acerowych, 
c) do”uszcza się obie—ty maJe– archite—tury oraz o`wietlenie 
terenu; 

d) zakaz grodzenia terenu, z wy–ąt—iem granic terenów 1 U,MN 
i 4 MN,U; 

3) zasady ”odziaJu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a a) zachowanie istnie–ącego warto`ciowego drzewostanu, 

b) do”uszcza się zadrzewienia uzu”eJnia–ące, 
c) za—az nasadzeL gatun—ów drzew i —rzewów obcych 
geograficznie; 

5) ustalenia komunikacyjne dojazd z drogi 01 KDLg; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zaopatrzenie w energię ele—tryczną w oparciu o ”ro–e—towaną 
sieć uzbrojenia w ”rzylegJe– drodze - obowiązu–ą ustalenia wg 
§ 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

0% 

 

 

7. Ustalenia dla terenu o symbolu 7 ZP o powierzchni 0,1205 ha 

1) przeznaczenie terenu zieleL ”ar—owa - skwer zieleni publicznej; 
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2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) urządzenie `ciewe— s”acerowych, 
c) zagos”odarowanie zielenią —om”onowaną o funkcji ozdobnej, 

d) do”uszcza się obie—ty maJe– archite—tury oraz o`wietlenie 
terenu, 

e) zakaz grodzenia terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a za—az nasadzeL gatun—ów drzew i —rzewów obcych 

geograficznie; 

5) ustalenia komunikacyjne dojazd z drogi 02 KDL; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zaopatrzenie w energię ele—tryczną w oparciu o projektowane 

sieci uzbrojenia w ”rzylegJe– drodze - obowiązu–ą ustalenia wg 
§ 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10%. 

8. Ustalenia dla terenu o symbolu 8 MN o powierzchni 2,0143 ha 

1) przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca; 
b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
c) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

e) na terenie budyne— stanowiący zam—nięcie —om”ozycy–ne - ”atrz § 3, 

f) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷16,0 m, 

g) wyso—o`ć zabudowy - 2 kondygnacje - 7,5÷8,5 m, 

h) dachy przestrzenne, symetryczne, dwuspadowe, o —ącie nachylenia 

gJównych ”oJaci 35÷42°, 
g) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

h) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJ—i - 1600 m², 
c) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i - 28,0 m, 

d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego 03 KDD - 86÷90°; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowis—a 

”rzy zagos”odarowaniu dziaJe— w ma—symalnym sto”niu zachować 
istnie–ącą zieleL wyso—ą; 

5) ustalenia komunikacyjne dojazd z drogi 03 KDD; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJe– drodze - 
obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15%. 

 

 

9. Ustalenia dla terenu o symbolu 9 MN o powierzchni 2,1738 ha 

1)  przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
- do”uszcza się zabudowę Jączoną na dziaJ—ach wg rysun—u ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
c) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

e) na terenie budyne— stanowiący zam—nięcie —om”ozycy–ne - ”atrz § 3, 

f) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷14,0 m, 
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g) wyso—o`ć zabudowy - 2 kondygnacje - 8,0÷9,0 m, 

- na dziaJce ”rzy zbiegu dróg 06 KŚŚł07 KŚŚ i sąsiadu–ące– od strŁ ”JnŁ 
do”uszcza się 3 —ondygnac–e - do 12,0 m, z utrzymaniem jednakowej 

ilo`ci —ondygnac–i na obu dziaJ—ach, 
h) dachy przestrzenne, symetryczne, o —ącie nachylenia gJównych ”oJaci 
35÷42°, 
- dwus”adowe budyn—ów 2-kondygnacyjnych, 

- czterospadowe z —alenicą budyn—ów 3-kondygnacyjnych, 

i) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

h) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJe— - 1250 m², 
c) minimalna szero—o`ć frontu wydzielanych dziaJe— - 27,0 m, 

d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego: 

- 03 KDD - 80÷86°, 

- 06 KDD - 66÷85°, 

- 07 KDD - 81÷84°; 

4) ustalenia komunikacyjne dojazd z dróg: 03 KŚŚ, 06 KŚŚ, 07 KŚŚ; 
5) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - 
obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15%. 

10. Ustalenia dla terenu o symbolu 10 MN o powierzchni 1,3631 ha 

1) przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
c) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

e) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—ów na dziaJ—ach ”rzy drogach 07 
KDD i 08 KDD - 12,0÷16,0 m, 

f) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—ów na dziaJ—ach ”rzy drodze 06 
KDD - 12,0÷14,0 m, 

g) wyso—o`ć zabudowy na dziaJ—ach ”rzy drogach 07 KŚŚ i 08 KDD - 

2÷3 —ondygnac–i - 11,0÷12,0 m, 

h) wyso—o`ć zabudowy na dziaJ—ach ”rzy drogach 06 KŚŚ i 02 KDL - 2 

kondygnacje - 8,0÷9,0 m, 

g) dachy przestrzenne, symetryczne, o —ącie nachylenia gJównych ”oJaci 
35÷42°, 
- dwus”adowe budyn—ów 2-kondygnacyjnych, 

- czterospadowe z —alenicą budyn—ów 3-kondygnacyjnych, 

h) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

i) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu: 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJe— - 1300 m², 
c) minimalna szero—o`ć frontu wydzielanych dziaJe— - 26,0 m, 

d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego: 

- 06 KDD - 83÷88°, 

- 07 KDD - 88÷90°, 

- 08 KDD - 90°; 
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4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowis—a 

”rzy zagos”odarowaniu dziaJe— w ma—symalnym sto”niu zachować 
istnie–ącą zieleL wyso—ą; 

5) ustalenia komunikacyjne dojazd z dróg: 06 KŚŚ, 07 KŚŚ, 08 KDD; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - 
obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15%. 

11. Ustalenia dla terenu o symbolu 11 MN o powierzchni 1,4328 ha 

1) przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca; 
b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
c) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

e) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷14,0 m, 

f) wyso—o`ć zabudowy - 2 kondygnacje - 7,5÷8,5 m, 

- na dziaJce ”rzy zbiegu dróg 05 KŚŚł07 KŚŚ do”uszcza się 3 
kondygnacje - do 12,0 m, 

g) dachy przestrzenne, symetryczne, o —ącie nachylenia gJównych ”oJaci 
35÷42°, 
- dwus”adowe budyn—ów 2-kondygnacyjnych, 

- czterospadowe z —alenicą budyn—ów 3-kondygnacyjnych, 

h) maxŁ Jączna szero—o`ć lukarn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

g) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJe— - 1100 m², 
c) minimalna szero—o`ć frontu wydzielanych dziaJe— - 27,0 m, 

d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego: 

- 03 KDD - 76÷83°, 

- 04 KDD - 90°, 

- 05 KDD - 87÷90°, 

- 07 KDD - 81÷85°; 

4) ustalenia komunikacyjne dojazd z dróg: 03 KŚŚ, 04 KŚŚ, 05 KŚŚ, 07 KŚŚ; 
5) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - 
obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15%. 

12. Ustalenia dla terenu o symbolu 12 MN o powierzchni 2,2022 ha 

1) przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
- do”uszcza się zabudowę Jączoną na dziaJ—ach wg rysun—u ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
c) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

e) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—ów na dziaJ—ach przy drogach 07 

KDD i 08 KDD - 12,0÷16,0 m, 

f) na terenie budyne— stanowiący zam—nięcie —om”ozycy–ne - ”atrz § 3, 
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g) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—ów na dziaJ—ach ”rzy drodze 05 
KDD - 12,0÷14,0 m, 

h) wyso—o`ć zabudowy na dziaJ—ach ”rzy drogach 07 KŚŚ, w tym 

narowna, i 08 KDD - 2÷3 —ondygnac–i - 11,0÷12,0 m, 

- z utrzymaniem –edna—owe– ilo`ci —ondygnac–i na dziaJ—ach z budynkiem 

stanowiący zam—nięcie —om”ozycy–ne 

i) wyso—o`ć zabudowy na dziaJ—ach ”rzy drodze 05 KŚŚ i 04 KDD - 2 

kondygnacje - 8,0÷9,0 m, 

j) dachy przestrzenne, symetryczne, o —ącie nachylenia gJównych ”oJaci 
35÷42°, 
- dwus”adowe budyn—ów 2-kondygnacyjnych, 

- czterospadowe z —alenicą budyn—ów 3-kondygnacyjnych, 

—) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

l) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu wg rysunku planu, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJe— - 1100 m², 
c) minimalna szero—o`ć frontu wydzielanych dziaJe— - 24,0 m, 

d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego: 

- 05 KDD - 83÷90°, 

- 07 KDD7 - 90°, 

- 08 KDD - 73÷85°; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowis—a 

”rzy zagos”odarowaniu dziaJe— w ma—symalnym sto”niu zachować 
istnie–ącą zieleL wyso—ą; 

5) ustalenia komunikacyjne dojazd z dróg: 04 KŚŚ, 05 KŚŚ, 07 KŚŚ, 08 KŚŚ; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - 
obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15%. 

13. Ustalenia dla terenu o symbolu 13 ZP o powierzchni 0,1921 ha 

1) przeznaczenie terenu zieleL ”ar—owa - skwer zieleni publicznej; 

2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) urządzenie `ciewe— s”acerowych, 
c) zagos”odarowanie zielenią —om”onowaną o funkcji ozdobnej, 

d) do”uszcza się urządzenia re—reacy–ne dla dzieci, obie—ty 
maJe– archite—tury oraz o`wietlenie terenu, 
e) zakaz grodzenia terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a za—az nasadzeL gatun—ów drzew i —rzewów obcych 

geograficznie; 

5) ustalenia komunikacyjne dojazd z dróg: 07 KŚŚ i 08 KDD; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zaopatrzenie w energię ele—tryczną w oparciu o projektowane 

sieci uzbrojenia w ”rzylegJe– drodze - obowiązu–ą ustalenia wg 
§ 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10%. 

14. Ustalenia dla terenu o symbolu 14 MW,U o powierzchni 1,8012 ha 

1) przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z do”uszczeniem usJug 
nieuciąwliwych; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zes”óJ zabudowy, 
b) do”uszczalna fun—c–a usJugowa w parterach, 

c) ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJ—i lub terenu, 
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d) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

e) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

f) na terenie budyne— stanowiący zam—nięcie —om”ozycy–ne - ”atrz § 3, 

g) wyso—o`ć zabudowy - 3 kondygnacje - 11,0÷13,5 m, 

- do”uszcza się archite—toniczne a—centy wyso—o`ciowe do 14,0 m, 

h) wyso—o`ć gJówne– bryJy budyn—u do o—a”u dachu minŁ 5,80 m, 

i) dachy przestrzenne, symetryczne, cztero- lub wielospadowe 

z —alenicą, o —ącie nachylenia gJównych ”oJaci 35÷42°, 
–) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

—) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 35% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zachowanie istnie–ącego ”odziaJu, 

b) do”uszcza się realizac–e inwestyc–i na ”oJączonych dziaJ—ach; 
4) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z dróg: 08 KŚŚ, 010 KŚW; 

b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą ustalenia 
wg § 9; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJe– drodze - 
obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci 

15%. 

15. Ustalenia dla terenu o symbolu 14a MN,U o powierzchni 0,6472 ha 

1) przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczeniem usJug 
nieuciąwliwych;, 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
b) do”uszczalna zabudowa bliuniacza, 
c) do”uszczalna fun—c–a usJugowa w parterach, 

d) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
e) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

f) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

g) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷16,0 m, 

h) wyso—o`ć zabudowy - 2 kond. - 8,0÷9,0 m, 

- na dziaJ—ach ”rzylegJych do terenu 14 MW,U - 2÷3 —ondŁ - 
11,0÷12,0 m, 

i) dachy przestrzenne, symetryczne, dwuspadowe, o —ącie nachylenia 
gJównych ”oJaci 35÷42°, 
–) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

—) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJe— zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej - 1000 m², 
- do”uszczalna ”owierzchnia 700 m² dla zabudowy bliuniacze–, 
c) minimalna szero—o`ć frontu dziaJe— - 30,0 m, 

- do”uszczalna szero—o`ć 20,0 m dla zabudowy bliuniacze–, 
d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego: 

- 08 KDD i 010 KDW - 90°, 

- 02 KDD - 65÷70°; 

4) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z dróg: 08 KŚŚ, 010 KŚW; 
b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą ustalenia 
wg § 9; 
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5) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJe– drodze - 
obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci 

15%. 

16. Ustalenia dla terenu o symbolu 15 MN,U o powierzchni 2,1946 ha 

2) przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczeniem usJug 
nieuciąwliwych;, 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
b) do”uszczalna zabudowa bliuniacza, 
c) do”uszczalna fun—c–a usJugowa w parterach, 

d) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
e) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

f) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

g) na terenie budyne— stanowiący zam—nięcie —om”ozycy–ne - ”atrz § 3, 

h) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷16,0 m, 

i) wyso—o`ć zabudowy: 
- na dziaJ—ach ”rzy drogach 01 KŚLg i 02 KDL, w tym narowna 010 
KŚW oraz ”rzylega–ących do wschŁ granicy terenu - 2 kond. - 8,0 

÷9,0 m, 

- na dziaJ—ach ”rzy drodze 010 KŚW - 2÷3 —ondygnac–i - 
11,0÷12,0 m, 

j) dachy przestrzenne, symetryczne, czterospadowe z —alenicą, o —ącie 
nachylenia gJównych ”oJaci 35÷42°, 
—) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

l) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJe— zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej - 1000 m², 
- do”uszczalna ”owierzchnia 700 m²* dla zabudowy bliuniacze–, 
c) minimalna szero—o`ć frontu dziaJe— - 30,0 m, 

- do”uszczalna szero—o`ć 20,0 m dla zabudowy bliuniacze–, 
d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego: 

- 010 KDW - 90°, 

- 02 KDD - 65÷70°; 

4) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z dróg: 01 KŚLg, 010 KŚW; 
b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą ustalenia 
wg § 9; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJe– drodze - 
obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15%. 

17. Ustalenia dla terenu o symbolu 16 KS o powierzchni 0,1457 ha 

1) przeznaczenie terenu ”ar—ing ogólnodostę”ny dla 40÷60 samochodów osobowych; 
2) —sztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) do”uszcza się o`wietlenie terenu; 
3) zasady ”odziaJu terenu za—az ”odziaJu; 
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4) ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a obowiązu–e uszczelnienie ”odJowa i odwodnienie terenu 

za”obiega–ące ”rzeni—aniu zanieczyszczeL do gruntu; 
5) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z drogi 01 KDLg, 

b) za—az z–azdu na ”oszczególne mie–sca ”ar—ingowe bez”o`rednio 
z jezdni drogi 01 KDLg; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w energię ele—tryczną i od”rowadzenie wód 
deszczowych w oparciu o ”ro–e—towaną sieć uzbro–enia w ”rzylegJe– 
drodze - obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci 

10%. 

18. Ustalenia dla terenu o symbolu 17 UH o powierzchni 1,7076 ha 

   

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa usJugowo - handlowa o ”owierzchni s”rzedawy do 800 m², 
b) dopuszczalna zabudowa handlu hurtowego, 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, do”uszczalna zabudowa zwarta w obrębie 
dziaJ—i, 
b) ”owierzchnia zabudowy do 20% ”owierzchni terenu lub dziaJ—i, 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) w ”rzy”ad—u lo—alizac–i zabudowy ”rzy ”JdŁzachŁ granicy terenu 
obowiązu–e usytuowanie —alenicowe do te– granicy, 
e) wyso—o`ć zabudowy do 2 —ondygnac–i - do 12,0 m, 

f) dachy przestrzenne, symetryczne, dwu- lub czterospadowe z —alenicą, 
o —ącie nachylenia gJównych ”oJaci minŁ 20°, 
g) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
h) obowiązu–e urządzenie zieleni izolacy–ne– ”rzy granicy z terenem 18 

MN,U, z wy—orzystaniem istnie–ące– zieleni wyso—ie–; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zachowanie istnie–ącego ”odziaJu, 

b) do”uszcza się realizac–e inwestyc–i na ”oJączonych dziaJ—ach, 
c) do”uszcza się Jączenie dziaJe—; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowis—a 

przy zagospodarowaniu terenu w ma—symalnym sto”niu zachować 
istnie–ącą zieleL wyso—ą; 

5) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z dróg 01 KŚLg i 09 KDD, 

- w ”rzy”ad—u realizac–i niezalewnych inwestyc–i do–azd do dziaJ—i w ”JdŁ-
zachŁ czę`ci terenu na zasadzie sJuwebno`ci ”rze–azdu, 
b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą ustalenia 
wg § 9; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach - obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15%. 

19. Ustalenia dla terenu o symbolu 18 MN,U o powierzchni 0,5666 ha 

1) przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczeniem usJug 
nieuciąwliwych; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
b) fun—c–a usJugowa zlo—alizowana w parterze lub jako obiekt 

dobudowany, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
d) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

e) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

f) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 10,0÷16,0 m, 

g) wyso—o`ć zabudowy - 2 kondygnacje - 8,0÷9,0 m, 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 28 ｦ 3971 ｦ Poz. 450 

 

h) dachy przestrzenne, symetryczne, czterospadowe z —alenicą, o —ącie 
nachylenia gJównych ”oJaci 35÷42°, 
i) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

–) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJe— - 1200 m², 
c) minimalna szero—o`ć frontu dziaJe— - 35,0 m; 

d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego 09 KDD - 90°; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowis—a 

”oza terenem ”rzewidzianym ”od zabudowę obowiązu–e ma—symalna 
ochrona istnie–ącego drzewostanu; 

5) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z dróg: 01 KŚLg, 09 KŚŚ, 
b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą ustalenia 
wg § 9; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach - obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15%. 

20. Ustalenia dla 

terenów 
o symbolach: 

19 MN,U o powierzchni 1,0824 ha 

20 MN,U o powierzchni 1,0568 ha 

1) przeznaczenie terenu staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
b) do”uszczalna zabudowa bliuniacza, 
c) fun—c–a usJugowa zlo—alizowana w parterze lub jako obiekt 

dobudowany, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni 

dziaJ—i, 
e) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg 

rysunku planu, 

f) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - 
wg rysunku planu, 

g) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷16,0 m, 

h) wyso—o`ć zabudowy - 2 kondygnacje - 8,0÷9,0 m, 

i) dachy przestrzenne, symetryczne, czterospadowe 

z —alenicą, o —ącie nachylenia gJównych ”oJaci 35÷42°, 
–) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci 
dachu, 

- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

k) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% 
”owierzchni dziaJ—i; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu, 
b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJ—i - 950 m², 
- do”uszczalna ”owierzchnia 700 m² dla zabudowy 
bliuniacze–, 
c) minimalna szero—o`ć frontu dziaJe— - 28,0 m, 

- do”uszczalna szero—o`ć 20,0 m dla zabudowy bliuniacze–, 
d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do 

pasa drogowego: 

- 01 KDLg - 90°, 

- 09 KDD - 67÷90°, 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowis—a 

”oza terenem ”rzewidzianym ”od zabudowę obowiązu–e 
ma—symalna ochrona istnie–ącego drzewostanu; 
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5) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z dróg: 01 KŚLg, 09 KŚŚ, 011 KŚW; 
b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą 
ustalenia wg § 9; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód 
opadowych w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - obowiązu–ą ustalenia wg 
§ 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

15% 

21. Ustalenia dla terenu o symbolu 21 MN,Uo powierzchni 1,6846 ha 

1) przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczeniem usJug 
nieuciąwliwych; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
b) fun—c–a usJugowa zlo—alizowana w parterze lub jako obiekt 

dobudowany, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
d) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

e) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

f) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷16,0 m, 

g) wyso—o`ć zabudowy - 2 kondygnacje - 8,0÷9,0 m, 

h) dachy przestrzenne, symetryczne, czterospadowe z —alenicą, o —ącie 
nachylenia gJównych ”oJaci 35÷42°, 
i) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

–) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJe— - 1200 m², 
c) minimalna szero—o`ć frontu dziaJe— - 30,0 m; 

d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego: 

- 09 KDD - 75÷90°; 

- 012 KDW - 80÷90°; 

- pasa drogowego poza obszarem opracowania - 90° 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowis—a 

”oza terenem ”rzewidzianym ”od zabudowę obowiązu–e ma—symalna 
ochrona istnie–ącego drzewostanu; 

5) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z dróg: 09 KŚŚ, 012 KŚW oraz z drogi poza obszarem 

opracowania; 

b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą ustalenia 
wg § 9; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia w przylegJych 
drogach - obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15% 

22. Ustalenia dla terenu o symbolu 22 ZP o powierzchni 0,0913 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zieleL ”ar—owa - skwer zieleni publicznej; 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i transformatorowe– 15ł0,4 kV; 

2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) urządzenie `ciewe— s”acerowych, 
c) zagos”odarowanie zielenią —om”onowaną o funkcji ozdobnej, 

d) do”uszcza się obie—ty maJe– archite—tury oraz o`wietlenie 
terenu, 
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e) zakaz grodzenia terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a zakaz nasadzeL gatun—ów drzew i —rzewów obcych 

geograficznie; 

5) ustalenia komunikacyjne dojazd z drogi 012 KDW; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zaopatrzenie w energię ele—tryczną w oparciu o projektowane 

sieci uzbrojenia w ”rzylegJe– drodze - obowiązu–ą ustalenia wg 
§ 10, 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10%. 

23. Ustalenia dla terenu o symbolu 23 UT o powierzchni 0,3785 ha 

1) przeznaczenie terenu zabudowa turystyczna - pensjonat z usJugami towarzyszącymi; 
2) —sztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
c) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

e) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷16,0 m, 

f) wyso—o`ć zabudowy - 2÷3 —ondygnac–i - 11,0-12,5 m, 

g) dach przestrzenny, symetryczny, dwu- lub czterospadowy z —alenicą, 
o —ącie nachylenia gJównych ”oJaci 35÷45°, 
h) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

i) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowis—a 

”oza terenem ”rzewidzianym ”od zabudowę obowiązu–e ma—symalna 
ochrona istnie–ącego drzewostanu; 

5) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z drogi 09 KDD, 

b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą ustalenia 
wg § 9; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach - obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15% 

 

 

24. Ustalenia dla terenu o symbolu 24 U,MN o powierzchni 1,7212 ha 

1) przeznaczenie terenu zabudowa usJugowa usJug nieuciąwliwych z towarzyszącą fun—c–ą 
miesz—aniową –ednorodzinną; 

2) —sztaJtowanie zabudowy 
i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
- dopuszcza się zabudowę Jączoną na dziaJ—ach w zachŁ czę`ci terenu - 
wg rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
c) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– kalenicy - wg rysunku 

planu, 

e) na terenie budyn—i stanowiące zam—nięcie —om”ozycy–ne - ”atrz § 3, 

f) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷16,0 m, 

g) wyso—o`ć zabudowy - 2 kondygnacje, 

- 8,0÷9,0 m, 

h) dachy przestrzenne, symetryczne, dwuspadowe, o —ącie nachylenia 
gJównych ”oJaci 35÷42°, 
i) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 
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–) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJe— - 1300 m², 
c) minimalna szero—o`ć frontu dziaJe— - 26,0 m; 

d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego 09 KDD i 012 KDW - 87÷90°; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowis—a 

”oza terenem ”rzewidzianym ”od zabudowę obowiązu–e ma—symalna 
ochrona istnie–ącego drzewostanu; 

5) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z dróg: 09 KŚŚ, 012 KŚW; 
b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc parkingowych - obowiązu–ą ustalenia 
wg § 9; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę 
tele—omuni—acy–ną oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych 
w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach - obowiązu–ą ustalenia wg § 10; 

7) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15% 

25. Ustalenia dla terenu o symbolu 25 U,MN o powierzchni 2,1594 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa usJugowa z towarzyszącą fun—c–ą miesz—aniową 
–ednorodzinną, 
b) do”uszczalne usJugi handlu, gastronomii, rzemie`lnicze, w tym rzemiosJo 
produkcyjne, o uciąwliwo`ci a—ustyczne–, związane– z zanieczyszczeniem 

”owietrza, wibrac–ami, za—Jóceniami ele—trycznymi i promieniowaniem, nie 

wy—racza–ące– ”oza granice dziaJ—i inwestycy–ne–; 
2) —sztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnosto–ąca, 
b) powierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
c) obowiązu–ące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) zasada lokalizacji zabudowy - —ierune— gJówne– —alenicy - wg rysunku 

planu, 

e) szero—o`ć elewac–i frontowe– - 12,0÷16,0 m, 

f) wyso—o`ć zabudowy - 2 kondygnacje, 

- 8,0÷9,0 m, 

g) dachy przestrzenne, symetryczne, dwuspadowe, o —ącie nachylenia 
gJównych ”oJaci 35÷42°, 
h) maxŁ Jączna szero—o`ć lu—arn - 40% szero—o`ci ”oJaci dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

i) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu wg rysun—u ”lanu, 

b) minimalna ”owierzchnia dla wydzielanych dziaJe— - 1250 m², 
c) minimalna szero—o`ć frontu dziaJe— - 30,0 m, 

d) —ąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosunku do pasa 

drogowego: 

- 012 KDW - 80÷82°, 

- 013 KDW - 75÷90°, 

- pasa drogowego poza obszarem opracowania - 88÷90°; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowis—a 

”oza terenem ”rzewidzianym ”od zabudowę obowiązu–e ma—symalna 
ochrona istnie–ącego drzewostanu; 

5) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z dróg: 012 KŚW, 013 KŚW oraz z drogi poza obszarem 

opracowania; 

b) obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”ar—ingowych - obowiązu–ą ustalenia wg 
§ 9; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJugę tele—omuni—acy–ną 
oraz od”rowadzanie `cie—ów i wód o”adowych w oparciu o istnie–ące 
i projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - obowiązu–ą 
ustalenia wg § 10; 
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7) staw—a ”rocentowa sJuwąca 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

15% 

26. Ustalenia dla terenu o symbolu 26 ZI o powierzchni 0,7285 ha 

1) przeznaczenie terenu zieleL izolacy–na: 
2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) zakaz zabudowy, 

b) nasadzenia zieleni `rednie– i wysokiej zgodnej 

z lokalnymi warunkami siedliskowymi, 

c) powierzchnia biologicznie czynna - 100% 

powierzchni terenu, 

d) zakaz grodzenia terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a zachowanie istnie–ącego drzewostanu; 
5) ustalenia komunikacyjne dojazd z drogi 013 KDW; 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10%  

26. Ustalenia dla terenu o symbolu 26 ZI o powierzchni 0,7285 ha 

1) przeznaczenie terenu zieleL izolacy–na: 
2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) zakaz zabudowy, 

b) nasadzenia zieleni `rednie– i wysokiej zgodnej 

z lokalnymi warunkami siedliskowymi, 

c) powierzchnia biologicznie czynna - 100% 

powierzchni terenu, 

d) zakaz grodzenia terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony `rodowis—a zachowanie istnie–ącego drzewostanu; 
5) ustalenia komunikacyjne dojazd z drogi 013 KDW; 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10% 

27. Ustalenia dla terenu o symbolu 01 KDLg o powierzchni 0,6597 ha 

1) przeznaczenie terenu ”ubliczna droga gminna —lasy lo—alne– gJówne– - 
”ro–e—towana ”o `ladzie istnie–ące– drogi gruntowe–; 

2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie 

terenu 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących zmienna - 
15,7÷20,0 m, z poszerzeniami - wg rysunku planu, 

b) ”rze—ró– ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodnik obustronny, 

- dwu—ierun—owa `ciew—a rowerowa, 
- ”asy zieleni ”rzyuliczne– oddziela–ące –ezdnię; 

3 zasady ”odziaJu i scalania terenu ”o wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm, 

- elektroenergetyczna 15 kV, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10%. 

28. Ustalenia dla terenu o symbolu 02 KDL o powierzchni 0,8835 ha 

1) przeznaczenie terenu publiczna droga gminna klasy lokalnej; 
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2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących zmienna - 
16,0÷36,3 m - wg rysunku planu, 

b) ”rze—ró– ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 

- chodnik obustronny, 

- ”asy zieleni ”rzyuliczne– oddziela–ące –ezdnię, 
- skwer zieleni w ”JnŁ czę`ci drogi; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu po wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm, 
- elektroenergetyczna 15 kV, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10%. 

29. Ustalenia dla terenu o symbolu 03 KDD o powierzchni 0,5907 ha 

1) przeznaczenie terenu publiczna droga klasy dojazdowej - droga 

projektowana; 

2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 
15,0 m, 

b) ”rze—ró– ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 

- chodnik obustronny; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu ”o wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm, 
- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

10%. 

30. Ustalenia dla terenu o symbolu 04 KDD o powierzchni 0,3846 ha 

1) przeznaczenie terenu publiczna droga gminna klasy dojazdowej; 

2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie 

terenu 

a) w granicach planu szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 
zmienna - do 15,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rze—ró– ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 

- chodnik obustronny, 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu po wydzieleniu terenu scalenie terenu z dalszymi czę`ciami 
(—ontynuac–ami) drogi ”oza granicą o”racowania; 

4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm, 
- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10%. 
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31. Ustalenia dla terenu o symbolu 05 KDD o powierzchni 0,2475 ha 

1) przeznaczenie terenu publiczna droga gminna klasy 

dojazdowej; 

2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 
12,0 m, 

b) ”rze—ró– poprzeczny: 

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 

- chodnik obustronny; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu ”o wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 
mm, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

10%. 

32. Ustalenia dla terenu o symbolu 06 KDD o powierzchni 0,2611 ha 

1) przeznaczenie terenu publiczna droga gminna klasy 

dojazdowej; 

2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 
12,0 m, 

b) ”rze—ró– ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 

- chodnik obustronny; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu ”o wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 
mm, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

10% 

33. Ustalenia dla terenu o symbolu 07 KDD o powierzchni 0,3400 ha 

1) przeznaczenie terenu publiczna droga gminna klasy 

dojazdowej; 

2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 
15,0 m, 

b) ”rze—ró– ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia, 

- 2 pasy ruchu, chodnik obustronny; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu ”o wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 
mm, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 
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5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

10% 

34. Ustalenia dla terenu o symbolu 08 KDD o powierzchni 0,4423 ha 

1) przeznaczenie terenu publiczna droga gminna klasy 

dojazdowej; 

2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 
12,0 m, 

b) ”rze—ró– ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 

- chodnik obustronny; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu po wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 
mm, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

10% 

35. Ustalenia dla terenu o symbolu 09 KDD o powierzchni 0,6587 ha 

1) przeznaczenie terenu publiczna droga gminna klasy dojazdowej; 

2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie 

terenu 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 10,0 m i 12,0 m, 

z placem manewrowym o szero—o`ci 15,0 m - wg rysunku 

planu, 

b) ”rze—ró– poprzeczny: 

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 

- chodnik obustronny; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu ”o wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej a) przy granicy terenu 012 KDW projektowana przepompownia 

`cie—ów, 
b) projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- —analizac–i tJoczne– Ø 50÷100 mm, 
- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm, 
- elektroenergetyczna 15 kV, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10% 

36. Ustalenia dla terenu o symbolu 010 KDW o powierzchni 0,3325 ha 

1) przeznaczenie terenu droga wewnętrzna; 
2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 

10,0 m, 

b) ”rze—ró– ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 

- chodnik obustronny; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu ”o wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
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- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 
mm, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

10% 

37. Ustalenia dla terenu o symbolu 011 KDW o powierzchni 0,1637 ha 

1) przeznaczenie terenu droga wewnętrzna; 
2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 

10,0 m, 

b) ”rze—ró– poprzeczny: 

- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 

- chodnik obustronny; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu ”o wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 
mm, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci 

10% 

38. Ustalenia dla terenu o symbolu 012 KDW o powierzchni 0,3801 ha 

1) przeznaczenie terenu droga wewnętrzna; 
2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących zmienna 

12,0÷36,2 m - wg rysunku planu, 

b) ”rze—ró– ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 

- chodnik obustronny, 

- centralnie skwer zieleni w poszerzeniu drogi; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu ”o wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm, 
- elektroenergetyczna 15 kV, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10%. 

39. Ustalenia dla terenu o symbolu 013 KDW powierzchni 0,4166 ha 

1) przeznaczenie terenu droga wewnętrzna; 
2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 10,0 m, 

z poszerzeniami - wg rysunku planu, 

b) ”rze—ró– ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 

- chodnik jednostronny; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu ”o wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
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- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- kanalizacji deszczowe– Ø 150÷300 mm, 
- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10% 

40. Ustalenia dla terenu o symbolu 014 KPJ o powierzchni 0,0635 ha 

1) przeznaczenie terenu wewnętrzny ciąg ”ieszo - –ezdny ty”u sięgacz; 
20 —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 10,0 m, 

z poszerzeniem do 20,0 m - wg rysunku planu, 

b) bez —onieczno`ci wyodrębniania –ezdni i chodni—ów; 
30 zasady ”odziaJu i scalania terenu ”o wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 80÷100 mm, 
- —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm, 
- —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm, 
- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- gazowa `redniego ci`nienia, 
- teletechniczna; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10% 

41. Ustalenia dla terenu o symbolu 015 KP o powierzchni 0,013 ha 

1) przeznaczenie terenu ”ubliczny ciąg ”ieszy; 
2) —sztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 10,0 m, 

b) za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych, 
c) za—az lo—alizac–i obie—tów tymczasowych; 

3) zasady ”odziaJu i scalania terenu ”o wydzieleniu terenu za—az ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dopuszcza się ”rzebieg niezbędnych sieci 

infrastruktury technicznej; 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

10% 

§ 12. Na obszarze ob–ętym ninie–szą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie na cele nierolnicze: 7,157 ha 

gruntów ornych —lŁ R IVb; 21,6741 ha gruntów ornych —lŁ R V; 0,5722 ha gruntów ornych —lŁ R VI; 
4,528 ha uwyt—ów zielonych —lŁ Ps V; 0,0818 ha uwyt—ów zielonych —lŁ Ps VIŁ 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 13. Śo czasu realizac–i ustaleL ninie–szego ”lanu do”uszcza się dotychczasowe zagos”odarowanie 
terenówŁ 

§ 14. Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi GryficŁ 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia –e– w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Gryfice. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Krzysztof Tokarczyk 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr IV/28/2011 

Rady Miejskiej w Gryficach 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

Rysunek planu w skali 1:1000 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr IV/28/2011 

Rady Miejskiej w Gryficach 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego 

gminy Gryfice dla obszaru objętego niniejszym ”lanem, `wiadczący o zgodno`ci rozwiązaL 

planu ze studium 
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ZaJącznik Nr 3 

do uchwaJy Nr IV/28/2011 

Rady Miejskiej w Gryficach 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego ”rzy drodze 

wojewódzkiej nr 110 w obrębie Rzęskowo w gminie Gryfice 

opracowywanego w za—resie zgodnym z uchwaJą Nr XVIII/254/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 

30 czerwca 2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu, zmienione– uchwaJą Nr XXVI/332/2009 

z dnia 31 marca 2009 r. 

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, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 

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

poz. 1635; z 2008 r. 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 

i Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Gryficach rozstrzyga, co nastę”u–e: W związ—u z brakiem uwag do 

”ro–e—tu mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego ”rzy drodze wo–e-

wódz—ie– nr 110 w obrębie Rzęs—owo, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywa-

nia na `rodowis—o, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

ZaJącznik Nr 4 

do uchwaJy Nr IV/28/2011 

Rady Miejskiej w Gryficach 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 

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

poz. 1635; z 2008 r. 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 

i Nr 155, poz. 1043), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 

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

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

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerw-

ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) Rada Miej-

ska w Gryficach uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1. 1. Inwestycje z za—resu infrastru—tury techniczne– sJuwące zas”o—a–aniu zbiorowych ”otrzeb 
miesz—aLców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym, 

zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z za—resu infrastru—tury techniczne–, zaliczone do zadaL wJasnych gminy, za”isane 
w ninie–szym ”lanie obe–mu–ą: 

1) drogi publiczne; 

2) ”ubliczne ciągi ”iesze; 
3) sieci podziemnej infrastruktury technicznej; 
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§ 2. Wy—az terenów elementarnych, w —tórych za”isane zostaJy inwestyc–e nalewące do zadaL wJa-

snych gminy: 

L.p. Symbole terenów 
elementarnych 

Zapis w planie - ”rzeznaczenie terenu ł zakres zadaL 

1. 01 KDLg ”ubliczna droga gminna —lasy lo—alne– gJówne– - ”ro–e—towana ”o `ladzie 
istnie–ące– drogi gruntowe–;  
 projektowane sieci:  

- wodociągowa Ø 80÷100 mm,  
 - —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm,  
 - —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm,  
 - elektroenergetyczna 15 kV,  

 - elektroenergetyczna 0,4 kV,  

 - gazowa `redniego ci`nienia,  
 - teletechniczna; 

2. 02 KDL publiczna droga gminna klasy lokalnej;  

 projektowane sieci:  

 - wodociągowa Ø 80÷100 mm,  
 - —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm,  
 - kanalizacji deszczowe– Ø 150÷300 mm,  
 - elektroenergetyczna 15 kV,  

 - elektroenergetyczna 0,4 kV,  

 - gazowa `redniego ci`nienia,  
 - teletechniczna; 

3. 03 KDD publiczna droga klasy dojazdowej - droga projektowana;  

 projektowane sieci:  

 - wodociągowa Ø 80÷100 mm,  
 - kanalizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm,  
 - —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm,  
 - elektroenergetyczna 0,4 kV,  

 - gazowa `redniego ci`nienia,  
 - teletechniczna; 

4. 04 KDD publiczna droga gminna klasy dojazdowej;  

 projektowane sieci:  

 - wodociągowa Ø 80÷100 mm,  

 - —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm,  
 - —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm,  
 - elektroenergetyczna 0,4 kV,  

 - gazowa `redniego ci`nienia,  
 - teletechniczna; 

5. 05 KDD publiczna droga gminna klasy dojazdowej;  

 projektowane sieci:  

 - wodociągowa Ø 80÷100 mm,  
 - —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm,  
 - —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm,  
 - elektroenergetyczna 0,4 kV,  

 - gazowa `redniego ci`nienia,  
 - teletechniczna; 

6. 06 KDD publiczna droga gminna klasy dojazdowej;  

 projektowane sieci:  

 - wodociągowa Ø 80÷100 mm,  
 - —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm,  
 - —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm,  
 - elektroenergetyczna 0,4 kV,  

 - gazowa `redniego ci`nienia,  
 - teletechniczna; 

7. 07 KDD publiczna droga gminna klasy dojazdowej;  

 projektowane sieci:  

 - wodociągowa Ø 80÷100 mm,  
 - —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm,  
 - —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm,  
 - elektroenergetyczna 0,4 kV,  

 - gazowa `redniego ci`nienia,  
 - teletechniczna; 
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8. 08 KDD publiczna droga gminna klasy dojazdowej;  

 projektowane sieci:  

 - wodociągowa Ø 80÷100 mm,  
 - —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm,  
 - —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm,  
 - elektroenergetyczna 0,4 kV,  

 - gazowa `redniego ci`nienia,  
 - teletechniczna; 

9. 09 KDD publiczna droga gminna klasy dojazdowej;  

 ”rzy granicy terenu 012 KŚW ”ro–e—towana ”rze”om”ownia `cie—ów,  
 projektowane sieci:  

 - wodociągowa Ø 80÷100 mm,  
 - —analizac–i sanitarne– Ø 150÷200 mm,  
 - —analizac–i tJoczne– Ø 50÷100 mm,  
 - —analizac–i deszczowe– Ø 150÷300 mm,  
 - elektroenergetyczna 15 kV,  

 - elektroenergetyczna 0,4 kV,  

 - gazowa `redniego ci`nienia,  
 - teletechniczna; 

10. 015 KP ”ubliczna ciąg ”ieszy;  
 dopuszczalny przebieg sieci:  

 - wodociągowa Ø 80-100 mm,  

 - —analizac–i sanitarne– Ø 150-300 mm,  

 - —analizac–i tJoczne– Ø 50÷100 mm,  
 - —analizac–i deszczowe– Ø 150-300 mm. 
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UCHWAIA NR V/47/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 20 stycznia 2011 r. 

w s”rawie ustalenia górnych stawek o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci 
za usJugi w zakresie odbioru od”adów komunalnych oraz o”równiania zbiorników 

bezod”Jywowych i trans”ortu nieczysto`ci ciekJychŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 

poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; 

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

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

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675 oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy 

z dnia 13 wrze`nia 1996 r. o utrzymaniu czysto`ci i ”orząd—u w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008; Nr 180, poz. 1495 z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. 

Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 666; Nr 92, poz. 753; Nr 215, poz. 1664 z 2010 r. Nr 47, poz. 278), Rada 

Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Ustala się górne staw—i o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w zakresie: 

1) odbioru od”adów —omunalnych z terenu nieruchomo`ci zbieranych i odbieranych w s”osób sele—tyw-

ny w wyso—o`ci 121 zJ za m³, 
2) odbioru od”adów —omunalnych z terenu nieruchomo`ci w wyso—o`ci 140 zJ za m³, 
3) o”równiania zbiorni—ów bezod”Jywowych i trans”ortu nieczysto`ci cie—Jych z nieruchomo`ci w wyso-

—o`ci 20 zJ za m³Ł 


