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§ 1. Uchyla w caJo`ci uchwaJę Nr XXXII/363/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wyrawenia 
zgody na zastosowanie bonifi—aty od o”Jaty za ”rze—sztaJcenie ”rawa uwyt—owania wieczystego w prawo 

wJasno`ci nieruchomo`ci osobom fizycznym i ”rawnym oraz ich nastę”com ”rawnym oraz ustalenia za-

sad ”rze—sztaJcenia 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi WęgorzynaŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni, od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa źachodnio”omors—iegoŁ 
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UCHWAIA NR V/28/11 

 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

 z dnia 26 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu ”oJowonego w obrębie geodezyjnym KoJczewoŁ 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 945, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. 

Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 87, Nr 149, 

poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co nastę”u–e: 

ŚZIAI I 

PRZśPISY OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

ZAKRES REGULACJI 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LI/484/09 z dnia 15 wrze`nia 2009 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”o-

rządzenia mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie geode-

zy–nym KoJczewo, stwierdza–ąc zgodno`ć z ustaleniami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego gminy Wolin, ”rzy–ętym uchwaJą Nr XL/418/06 z dnia 20 ”audzierni—a 2006 r. 

uchwala się mie–scowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego w obrębie geodezy–nym 
KoJczewo, zwany dale– ”lanem mie–scowymŁ 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jączne– ”owierzchni 9Ł4402 ha, —tórego granice ustala rysune— 
planu miejscowego w s—ali 1:1000, stanowiący zaJączni— nr 1 do ninie–sze– uchwaJyŁ 

§ 2. Integralnymi czę`ciami ”lanu mie–scowego są nastę”u–ące zaJączni—i do uchwaJy: 

1) zaJączni— nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

2) zaJączni— nr 2 - wyrys ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Wolin w skali 1:10000, 

3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– w Wolinie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu, 
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4) zaJączni— nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– w Wolinie o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

zapisanych w planie inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, nalewących do zadaL wJasnych 
gminy. 

§ 3. 1Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu mie–scowego są warun—i zabudowy i zagospodarowania terenu prze-

znaczonego ”od lo—alizac–ę zabudowy re—reacy–ne– indywidualne– i zabudowy zakwaterowania turystycz-

nego oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

2Ł Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie terenów oznaczonych w planie symbolami: 

1) UT - tereny zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej, 

2) UTR - teren zabudowy zakwaterowania turystycznego n”Ł hotel, motel, gos”oda, ”ens–onat, oferu–ące 

zakwaterowanie z restaurac–ą, 
3) ZN - tereny zieleni naturalnej, 

4) W - tereny wód - rów melioracy–ny, 
5) KD.Z - droga zbiorcza, 

6) KDL - droga lokalna, 

7) KD.D - droga dojazdowa, 

8) KDW - droga wewnętrzna, 
9) E - teren elektroenergetycznej stacji transformatorowej 0,4 kV. 

§ 4. 1Ł Nastę”u–ące oznaczenia graficzne na rysun—u ”lanu są obowiązu–ącymi ustaleniami ”lanu: 

1) granice obszaru ob–ętego ”lanem mie–scowym, 
2) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, 
3) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagos”odarowania ”rzestrzennego, 
4) symbole literowo-cyfrowe terenów fun—c–onalnychŁ 

2Ł Przebieg linii rozgranicza–ących dla celów o”racowaL geodezy–nych nalewy o—re`lić ”o”rzez odczyt 
graficzny osi linii z rysunku planu. 

3Ł Ustala się nastę”u–ące definic–e terminów uwytych w te—`cie ”lanu: 

1) dach stromy - forma dachu, w —tórym ”oJacie nachylone są ”od —ątem, co na–mnie– 30°, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznacza–ąca granicę terenu, ”oza —tórą realizac–a zabudowy 

jest niedopuszczalna, 

3) wyso—o`ć zabudowy - wyso—o`ć mierzona od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym we–`ciu do 
budyn—u, do na–wywe– ”oJowonego ”un—tu dachu, —alenicy lub zbiegu ”oJaci dachowych, 

4) zharmonizowanie obiektu z mie–scową zabudową - dostosowanie nowego budyn—u ”od względem 
gabarytów, u—sztaJtowania bryJy, —om”ozyc–i elewac–i i detalu archite—tonicznego do ogólnego cha-

rakteru zabudowy w danym rejonie. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA KSZTAITOWANIA ZABUŚOWY 

§ 5. 1. W celu za”obiegania dewastac–i —ra–obrazu ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania zabu-

dowy: 

1) lo—alizac–a nowych obie—tów budowlanych mowliwa –est zgodnie z nie”rze—raczalną linią zabudowy 
w—re`loną na rysun—u planu, 

2) ”ro–e—ty ty”owe do”uszcza się ”od warun—iem zharmonizowania obie—tu z zabudową lo—alną, 
3) forma archite—toniczna nowych budyn—ów ”owinna być —sztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem 

do zabudowy lo—alne–, bez ograniczeL w za—resie materiaJów —onstrukcyjnych z wykorzystaniem ma-

teriaJów wy—oLczeniowych chara—terystycznych dla mie–scowe– zabudowy, na warun—ach o—re`lo-

nych w ”rze”isach szczegóJowych, 
4) na terenie –edne– wydzielone– dziaJ—i budowlane–, nalewy realizować, –edynie –eden obie—t zabudowy miesz-

kaniowej rekreacyjnej. 

2Ł źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: w obszarze ob–ętym ”lanem nie wystę”u–ą tereny i obiekty chronione. 
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RozdziaJ 3 

USTALśNIA OCHRONY _ROŚOWISKA I PRZYRODY 

§ 6. 1. W granicach ob–ętego ”lanem terenu, a ”oJowonego w granicach obszaru chronionego pod na-

zwą śuro”e–s—ie– Sieci ś—ologiczne– Natura 2000: s”ec–alne– ochrony siedlis— ｭWolin i Uznamｬ, —od obsza-

ru PLH 320019 oraz w sąsiedztwie obszaru cennego ”rzyrodniczo OC-6 Jezioro KoJczewo obowiązu–e: 

1) zachowanie walorów ”rzyrodniczych i krajobrazowych, 

2) na obszarze o”racowania zabronione są dziaJania mogące w s”osób znaczący ”ogorszyć stan siedlis— 
”rzyrodniczych oraz siedlis— chronionych gatun—ów ro`lin i zwierząt, dla —tórych ochrony zostaJ wy-

znaczony obszar Natura 2000 ｭWolin i Uznamｬ PLH 320019Ł 
3) za—az ”ode–mowania dziaJaL ”owodu–ących duwe wahania wód ”odziemnych, mogących mieć nega-

tywny w”Jyw na warun—i abiotyczne w granicach siedlisk przyrodniczych strefy brzegowej Jeziora 

KoJczewo, 
4) zakaz zanieczyszczenia i eutrofizac–i wód Jeziora KoJczewo w wyniku niekontrolowanego odprowa-

dzenia `cie—ów bytowo-gospodarczych, 

5) za—az budowy —om”le—sów turystycznych, do”uszczania nadmiernego ruchu turystycznego, 
6) za—az introdu—c–i gatun—ów geograficznie i e—ologicznie obcych, ”rzyczynia–ące– się do ich inwaz–i 

i wy”ierania gatun—ów rodzimych, 
7) bezwzględnie wy—lucza się ma—roniwelac–ę terenuŁ 

2Ł Sieci inwyniery–ne nalewy ”rowadzić w s”osób nie narusza–ący systemów korzeniowych drzew. 

3Ł źe względu na obowiązu–ącą strefę B ochrony GźWP nr 102 - Wys”a Wolin, obowiązu–ą ustalenia 
zgodne z Śo—umentac–ą hydrogeologiczną dla ochrony zbiorni—a wys”y Wolin - zatwierdzoną ”rzez Mini-

stra _rodowis—a decyz–ą z dnia 5 stycznia 2001 r., znak: DG/kdh/ED/489-6274/2000. 

4. W celu zminimalizowania ”ogorszenia –a—o`ci ”owietrza oraz zwię—szone– emis–i haJasu s”owodo-

wanych realizac–ą obwodnicy KoJczewa na—azu–e się, w sąsiedztwie zabudowy miesz—aniowe– stosowanie 
rozwiązaL archite—tonicznych, konstrukcyjnych lub odpowiedniego zagospodarowania terenu np.: ekrany 

a—ustyczne, zieleL urządzona w formie zimozielonych, li`ciastych —rzewów ”Jowących, ”nączy, zieleni 
wysokiej odpornej na zanieczyszczenia - obniwa–ących uciąwliwo`ć haJasową trasy komunikacyjnej do po-

ziomu dopuszczalnego w ”rze”isach odrębnychŁ 

RozdziaJ 4 

USTALENIA W ZAKRśSIś OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

§ 7. 1Ł ObsJugę —omuni—acy–ną obszaru ob–ętego ”lanem ustala się z istnie–ących i projektowanych 

dróg ”ublicznych i wewnętrznych ”oJączonych z u—Jadem sieci dróg w gminie i w rejonie. 

2Ł Powiązania —omuni—acy–ne obszaru ob–ętego ”lanem z u—Jadem zewnętrznym za”ewni: droga ”o-

wiatowa nr 0005ź KoJczewo-Unin, ”oJowona ”oza obszarem ”lanu wzdJuw –ego zachodnie– granicy, o nu-

merze ewidencji geodezyjnej 714/1 dr. 

3Ł Śo”uszcza się obie—ty stanowiące tradycy–ne wy”osawenie terenów dróg –a— —osze na `mieci, Jaw—i, 
lampy i inne obie—ty maJe– archite—tury ”od warun—iem bra—u —oliz–i z sieciami i urządzeniami ”odziemnymi, 
nie powodowaniem ograniczeL dla —omuni—ac–i, w tym rozmieszczenia zna—ów i sygnaJów drogowychŁ 

4Ł Realizac–a —awdego nowego obie—tu uwarun—owana –est umieszczeniem na terenie inwestyc–i od-

”owiednie– ilo`ci mie–sc ”osto–owych dla samochodów osobowychŁ 

5Ł Ustala się minimalne ws—auniki dla obliczenia zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych wedJug ”rze”isów szczegóJowychŁ 

RozdziaJ 5 

USTALENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI I BUDOWY 

§ 8. 1Ł Linie rozgranicza–ące ulic, dróg osiedlowych i ciągów ”ieszych wyznacza–ą —orytarze infra-

struktury technicznej, w —tórych mogą być ”rowadzone sieci uzbro–enia terenuŁ Śo”uszcza się ”rowadze-

nie sieci ”oza liniami rozgranicza–ącymi ulic na warun—ach o—re`lonych w ustaleniach szczegóJowychŁ 
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2. Zaopatrzenie w wodę: 

1) z projektowanej sieci wodociągowe– o `rednicy 80÷110 mm zasilane– i istnie–ące– sieci wodociągowe– 
o `rednicy 80 i 100 mm w KoJczewie, 

2) system wodociągowy realizu–e się: 
a) z za”ewnieniem fun—c–onowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami obrony cywilne–, 
b) z uwzględnieniem wymaganego zao”atrzenia na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie 

z obowiązu–ącymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymiŁ 

3. Od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych ”ro–e—towaną —analizac–ą sanitarną o `rednicy 0,2 m, w drogach 

oznaczonych w planie symbolem 14.KD.D i 17ŁKŚŁL do istnie–ące– —analizac–i sanitarne– w KoJczewieŁ Śo 
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach, do”uszcza się od”rowadzenie `cie—ów sani-

tarnych i wód deszczowych do indywidualnych i lo—alnych zbiorni—ów bezod”JywowychŁ 

4Ł Od”rowadzenie wód o”adowych: 

1) ”ro–e—towaną —analizac–ą deszczową o `rednicy 0,3 m do rowu melioracyjnego, 

2) wody o”adowe ”rzed zrzutem do rowu melioracy–nego wymaga–ą oczyszczeniaŁ ”o”rzez urządzenia 
”odczyszcza–ące lub bez”o`rednio do gruntu ”od warun—iem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczą-
cych w”rowadzania `cie—ów do wód lub do ziemi, 

3) od”rowadzenie wód o”adowych z dachów budyn—ów na teren w granicach dziaJ—i do gruntu, studni 
chJonnych lub zbiorni—ów retency–nych, natomiast z dróg i ”ar—ingów do ”ro–e—towane– —analizac–i 
deszczowej, 

4) na caJym obszarze ob–ętym ”lanem ustanawia się za—az li—widac–i rowów, —anaJów odwadnia–ących 
i u—Jadów drenars—ichŁ W ”rzy”ad—u usz—odzenia istnie–ących urządzeL meliorac–i wodnych do—onu–e 
się ich na”rawy w s”osób umowliwia–ący zachowanie dotychczasowych —ierun—ów s”JywuŁ 

5. Zaopatrzenie w cie”Jo: 

1) z indywidualnych i lo—alnych —otJowni zasilanych gazem lub ole–em o”aJowym, 
2) do”uszcza się zastosowanie innych uródeJ cie”Ja, wy—orzystu–ące nis—oemisy–ne instalac–e ogrzewcze 

na ”aliwo staJe, energię ele—tryczną, —ole—tory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”Ł, o parametrach emisji 

zanieczyszczeL s”eJnia–ących warun—i ochrony `rodowis—a lub w dostosowaniu do warun—ów geolo-

gicznych zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, 
3) za—az instalowania lo—alnych instalac–i grzewczych na ”aliwa staJeŁ Ustalenie nie dotyczy instalowa-

nia —omin—ów stanowiących uzu”eJnia–ące uródJo cie”JaŁ 

6. Zaopatrzenie w gaz: z ”ro–e—towane– sieci gazowe– `redniego ci`nienia o `rednicy 32÷125 mm za-

silanej z ”ro–e—towanego gazociągu `redniego ci`nienia do”rowadzonego do KoJczewaŁ 

7. Elektroenergetyka: 

1) zasilanie w energię z istnie–ących na”owietrznych i projektowanych elektroenergetycznych linii ka-

blowych 0,4 kV i 15 kV zlokalizowanych w obszarze i poza obszarem planu poprzez stacje transfor-

matorowe 15/04 kV, 

2) w obszarze ob–ętym ”lanem zasilanie ele—troenergetyczną linią —ablową 0,4 kV. 

8Ł ObsJuga tele—omuni—acy–na z istnie–ących ”oza obszarem ”lanu i projektowanych rozdzielczych linii 

—ablowychŁ Śo”uszcza się na terenie ob–ętym ”lanem lo—alizac–ę urządzeL infrastru—tury tele—omuni—acyj-

nej wykorzystywanych do zapewnienia telekomunikacji w oparciu o —awdy system Jączno`ciŁ 

9. Usuwanie i uniesz—odliwianie od”adów: ”rzewidu–e się czasowe gromadzenie od”adów staJych 
w ”o–emni—ach ustawionych na ”oszczególnych ”oses–ach, a nastę”nie wywowenie ich na gminne s—Ja-

dowis—o od”adów staJychŁ 

10Ł Ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbro–enia terenu: sieć gazowa `redniego ci-

`nienia 32 mm, sieć wodociągowa 90 mm, —analizac–a `cie—ową 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m. 

  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 28 ｦ 4020 ｦ Poz. 461 

 

ŚZIAI II 

PRZśPISY SZCZśGÓIOWś 

RozdziaJ ń 

PRZEZNACZENIE I ZASAŚY ZAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

§ 9. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 1.UTR, o powierzchni 0.5939 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 12Ł 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy zakwaterowania turystycznego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: teren zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i: 
a) dla zabudowy zakwaterowania turystycznego: 40%, 

b) dla zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej: 20%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosun—u do ”owierzchni dziaJe—: 
a) dla zabudowy zakwaterowania turystycznego: 40%, 

b) dla zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej: 70%, 

4) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy: 
a) dla zabudowy zakwaterowania turystycznego: 12,0 m, 

b) dla zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej: 9,0 m, 

c) dla zabudowy garawowe– i gospodarczej: 7,0 m, 

5) forma archite—toniczna zabudowy za—waterowania turystycznego ”owinna być —sztaJtowana 
w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lo—alne–, bez ograniczeL w za—resie materiaJów —onstruk-

cy–nych ”rzy zastosowaniu tradycy–nych materiaJów wy—oLczeniowych: 
a) —sztaJt dachu stromy, 
b) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—u za—waterowania turystycznego: 24,0 m, 

c) za—az wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z —amienia, cegJy i ”refabry—owanych elementów betonowych, 
6) forma architektoniczna zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej: 

a) zabudowa wolno sto–ąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym 

jedna kondygnacja w ”oddaszu uwyt—owym, wyniesienie ”osadz—i ”arteru nad ”oziom terenu do 
0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno sto–ąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—u miesz—alnego do 16,0 m, 

d) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—u za—waterowania turystycznego do 24,0 m, 

e) —sztaJt bryJy budyn—u: horyzontalny, 
f) rzut nowych budyn—ów ”owinien być ”rosto—ątny bądu zJowony z ”rosto—ątów ”oJączonych ze 

sobą ”od —ątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, gan—ów i werand, 

g) otwory okienne i drzwiowe: ”rosto—ątne, 
h) do”uszcza się zrównicowanie wyso—o`ci budyn—u, stosowanie wy—uszy, lu—arn i bal—onów, za—az 

stosowania wiewycze—, 
i) elewac–e wy—oLczone materiaJem chara—terystycznym dla lo—alne– zabudowy, tyn—i w jasnych 

barwach, 

7) —sztaJt dachu stromy: 
a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o –edna—owym nachyleniu ”oJaci: 30°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

—alenica dasz—u ”oniwe– —alenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lu—arnami z dasz—ami dwus”adowymi lub o—nami ”oJacio-

wymi o formie ”rosto—ątne–, utrzymu–ąc odlegJo`ć od —rawędzi ”oJaci do —rawędzi o—na co naj-

mniej 1,5 m, 

c) —olorysty—a: ”o—rycie dachu materiaJem ”o—ryciowym, s—Jada–ącym się z maJych elementów w ko-

lorach czerwono-brązowym lub brązowym, 
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8) do”uszcza się wygrodzenie dziaJe— ogrodzeniami trwaJymi, o wyso—o`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystro–u nawiązu–ącym do tradyc–i lo-

kalnych; za—az wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z —amienia, cegJy i ”refabry—owanych elementów beto-

nowych, 

9) odlegJo`ć między budyn—ami miesz—alnymi nie ”owinna być mnie–sza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze ewidencji 

geodezyjnej 353, 

2) wiel—o`ć dziaJ—i, minimalna: 
a) dla terenu zabudowy zakwaterowania turystycznego: 0.2970 ha, 

b) dla terenu zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej: 0.1000 ha, 

3) szero—o`ć frontu dziaJ—i, minimalna 30,0 m, dla terenu dziaJ—i ”rzylegJe– do terenu o symbolu 5.ZN 

do”uszcza się minimalną szero—o`ć frontu dziaJ—i w wiel—o`ci równe– 5,0 m, 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosun—u do ”asa drogowego: 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywe– wymienionymi warun—amiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi do–azdowe–, oznaczone– w planie symbolem 14.KD.D i drogi wewnętrz-
nej o symbolu 15.KDW, 

2) ”ar—ingi: ws—auni— zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie i 2 miej-

sca postojowe/4 miejsca noclegowe dla zabudowy zakwaterowania turystycznego, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię ele—tryczną i tele—omuni—ac–ę oraz od”rowadzenie `cie—ów i wód opa-

dowych realizu–e się w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, ozna-

czonych w planie symbolami 14.KD.D i 15.KDW. 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: tereny i obie—ty chronione nie wystę”u–ą na obszarze ob–ętym ”lanemŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) obowiązu–e ma—symalne zachowanie istnie–ące– zieleni, 
2) obowiązu–e nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatun—ami rodzimych 

drzew lub —rzewów n”Ł: —lon, dąb, –esion, wiąz, –arząb; bądu gatun—ami drzew owocowych, 
3) ”owierzchnia terenu nie wy—orzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną —omuni-

—ac–ę wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z ”rzeznaczeniem o—re`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób –ego uwyt—owaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

maga–ących ”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i: teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizac–a nowe– zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej lub zabudowy zakwate-

rowania turystycznego, 

2) ocze—iwane rezultaty: uzu”eJnienie istnie–ącego zainwestowania mie–scowo`ciŁ 

11Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJębo—o`ci ”osadowienia obie—tówŁ 

§ 10. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 2.UT, o powierzchni 0.4211 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 12Ł 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 
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2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosun—u do ”owierzchni dziaJe—: 70%, 
4) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy: 

a) dla zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej: 9,0 m, 

b) dla zabudowy garawowe– i gospodarczej: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno sto–ąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym 

jedna kondygnacja w ”oddaszu uwyt—owym, wyniesienie ”osadz—i ”arteru nad ”oziom terenu do 
0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno sto–ąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—u miesz—alnego do 16,0 m, 

d) —sztaJt bryJy budyn—u: horyzontalny, 
e) rzut nowych budyn—ów ”owinien być ”rosto—ątny bądu zJowony z ”rosto—ątów ”oJączonych ze 

sobą ”od —ątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, gan—ów i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rosto—ątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wyso—o`ci budyn—u, stosowanie wy—uszy, lu—arn i bal—onów, za—az 

stosowania wiewycze—, 
h) elewac–e wy—oLczone materiaJem chara—terystycznym dla lo—alne– zabudowy, tyn—i w jasnych 

barwach, 

6) —sztaJt dachu stromy: 
a) dach budyn—ów ”owinien być symetryczny, o –edna—owym nachyleniu ”oJaci: 30°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

—alenica dasz—u ”oniwe– —alenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lu—arnami z dasz—ami dwus”adowymi lub o—nami ”oJacio-

wymi o formie ”rosto—ątne–, utrzymu–ąc odlegJo`ć od —rawędzi ”oJaci do —rawędzi o—na co naj-

mniej 1,5 m, 

c) —olorysty—a: ”o—rycie dachu materiaJem ”o—ryciowym, s—Jada–ącym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJe— ogrodzeniami trwaJymi, o wyso—o`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystro–u nawiązu–ącym do tradyc–i lo-

—alnych; za—az wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z —amienia, cegJy i ”refabry—owanych elementów beto-

nowych, 

8) odlegJo`ć między budyn—ami miesz—alnymi nie ”owinna być mnie–sza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenów, o numerach ewi-

dencji geodezyjnej 353 i 354/4, 

2) wiel—o`ć dziaJ—i, minimalna: 0,1000 ha, 

3) szero—o`ć frontu dziaJ—i, minimalna 30,0 m, 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosun—u do ”asa drogowego: 70° do 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywe– wymienionymi warun—amiŁ 

5. Zasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi do–azdowe–, oznaczone– w planie symbolem 14.KD.D i drogi wewnętrz-
nej o symbolu 15.KDW, 

2) ”ar—ingi: ws—auni— zas”o—o–enia ”otrzeb na mie–sca ”osto–owe: 2 mie–sca postojowe/1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię ele—tryczną i tele—omuni—ac–ę oraz od”rowadzenie `cie—ów i wód o”a-

dowych realizu–e się w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, ozna-

czonych w planie symbolami 14.KD.D i 15.KDW, 

4) istnie–ąca na”owietrzna linia ele—troenergetyczna 15 kV w przypadku kolizji z projektowanym zago-

spodarowaniem terenu przeznaczona jest do likwidacji lub przebudowy. 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: tereny i obie—ty chronione nie wystę”u–ą na obszarze ob–ętym ”lanemŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) obowiązu–e ma—symalne zachowanie istnie–ące– zieleni, 
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2) obowiązu–e nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatun—ami rodzimych 
drzew lub —rzewów n”Ł: —lon, dąb, –esion, wiąz, –arząb; bądu gatun—ami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wy—orzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną —omuni-

—ac–ę wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem o—re`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób –ego uwyt—owaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

maga–ących ”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i: teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: 

1) planowane dziaJania: realizac–a nowe– zabudowy re—reacy–ne–, indywidualne–, 
2) ocze—iwane rezultaty: uzu”eJnienie istnie–ącego zainwestowania mie–scowo`ciŁ 

11Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJębo—o`ci ”osadowienia obie—tówŁ 

§ 11. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 3.UTR, o powierzchni 0.2215 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 12Ł 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy zakwaterowania turystycznego. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i: 40%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosun—u do ”owierzchni dziaJe—: 40%, 
4) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy: 12,0 m, 

5) forma archite—toniczna nowe– zabudowy ”owinna być —sztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do 

zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w za—resie materiaJów —onstru—cy–nych ”rzy zastosowaniu trady-

cy–nych materiaJów wy—oLczeniowych, 
6) —sztaJt dachu stromy, 
7) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—u za—waterowania turystycznego do 24,0 m, 

8) za—az wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabry—owanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze ewidencji 

geodezyjnej 354/4, 

2) wiel—o`ć dziaJ—i, minimalna: 0Ł2215 ha, 

3) szero—o`ć frontu dziaJ—i, minimalna 10,0 m, maksymalna: 40,0 m, 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosun—u do ”asa drogowego: 70° do 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywe– wymienionymi warun—amiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrzne–, oznaczone– w planie symbolem 15.KDW, 

2) ”ar—ingi: ws—auni— zas”o—o–enia ”otrzeb na mie–sca ”osto–owe: 2 mie–sca ”osto–oweł4 mie–sca nocle-

gowe, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię ele—tryczną i tele—omuni—ac–ę oraz od”rowadzenie `cie—ów i wód o”a-

dowych realizu–e się w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, oznaczo-

nej w planie symbolem 15.KDW. 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: tereny i obie—ty chronione nie wystę”u–ą na obszarze ob–ętym ”lanemŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) obowiązu–e ma—symalne zachowanie istnie–ące– zieleni, 
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2) obowiązu–e nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatun—ami rodzimych 
drzew lub —rzewów n”Ł: —lon, dąb, –esion, wiąz, –arząb; bądu gatun—ami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wy—orzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną —omuni-

—ac–ę wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z ”rzeznaczeniem o—re`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób –ego uwyt—owaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

maga–ących ”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i: teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizac–a zabudowy za—waterowania turystycznego, 
2) ocze—iwane rezultaty: uzu”eJnienie zainwestowania mie–scowo`ciŁ 

11Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJębo—o`ci ”osadowienia obie—tówŁ 

§ 12. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 4.UT, o powierzchni 0.6984 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 12Ł 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosun—u do ”owierzchni dziaJe—: 75%, 
4) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy: 

a) dla zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej: 9,0 m, 

b) dla zabudowy garawowe– i gospodarczej: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno sto–ąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwyt—owym, wyniesienie ”osadz—i ”arteru nad ”oziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno sto–ąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—u miesz—alnego do 16,0 m, 

d) —sztaJt bryJy budyn—u: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rosto—ątny bądu zJowony z ”rosto—ątów ”oJączonych ze 

sobą ”od —ątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, gan—ów i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rosto—ątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wyso—o`ci budyn—u, stosowanie wy—uszy, lu—arn i bal—onów, za—az 

stosowania wiewycze—, 
h) elewac–e wy—oLczone materiaJem chara—terystycznym dla lo—alne– zabudowy, tyn—i w jasnych 

barwach, 

6) —sztaJt dachu stromy: 
a) dach budyn—ów ”owinien być symetryczny, o –edna—owym nachyleniu ”oJaci: 30°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

—alenica dasz—u ”oniwe– —alenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lu—arnami z dasz—ami dwus”adowymi lub o—nami ”oJacio-

wymi o formie ”rosto—ątne–, utrzymu–ąc odlegJo`ć od —rawędzi ”oJaci do —rawędzi o—na co naj-

mniej 1,5 m, 

c) —olorysty—a: ”o—rycie dachu materiaJem ”o—ryciowym, s—Jada–ącym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 
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7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJe— ogrodzeniami trwaJymi, o wyso—o`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystro–u nawiązu–ącym do tradyc–i lo-

—alnych; za—az wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z —amienia, cegJy i ”refabry—owanych elementów beto-

nowych, 

8) odlegJo`ć między budyn—ami miesz—alnymi nie ”owinna być mnie–sza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenów o numerach ewiden-

cji geodezyjnej 353 i 354/4, 

2) wiel—o`ć dziaJ—i, minimalna: 0,1000 ha, 

3) szero—o`ć frontu dziaJ—i, minimalna 30,0 m, dla terenu dziaJ—i ”rzylegJe– do terenu o symbolu 5.ZN 

do”uszcza się minimalną szero—o`ć frontu dziaJ—i w wiel—o`ci 5,0 m, 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosun—u do ”asa drogowego: 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywe– wymienionymi warun—amiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrzne–, oznaczone– w planie symbolem 15.KDW, 

2) ”ar—ingi: ws—auni— zas”o—o–enia ”otrzeb na mie–sca ”osto–owe: 2 mie–sca ”osto–oweł1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię ele—tryczną i tele—omuni—ac–ę oraz od”rowadzenie `cie—ów i wód o”a-

dowych realizu–e się w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, oznaczo-

nej w planie symbolem 15.KDW, 

4) istnie–ąca na”owietrzna linia ele—troenergetyczna 15 kV w przypadku kolizji z projektowanym zago-

spodarowaniem terenu przeznaczona jest do likwidacji lub przebudowy. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: tereny i obie—ty chronione nie wystę”u–ą na obszarze ob–ętym ”lanemŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) obowiązu–e ma—symalne zachowanie istnie–ące– zieleni, 

2) obowiązu–e nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatun—ami rodzimych 
drzew lub —rzewów n”Ł: —lon, dąb, –esion, wiąz, –arząb; bądu gatun—ami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wy—orzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną —omuni-

—ac–ę wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z ”rzeznaczeniem o—re`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób –ego uwyt—owaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

maga–ących ”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i: teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizac–a zabudowy re—reacy–ne–, indywidualne–, 
2) ocze—iwane rezultaty: uzu”eJnienie zainwestowania mie–scowo`ciŁ 

11Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJębo—o`ci ”osadowienia obie—tówŁ 

§ 13. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 5.ZN, o powierzchni 0.1574 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagospodarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 11Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren istnie–ące– zieleni naturalne–Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: za—az –a—ich—olwie— ”odziaJówŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi ”oJowone– ”oza obszarem ”lanu, o numerze ewidencji geodezyjnej 714/1, 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 28 ｦ 4026 ｦ Poz. 461 

 

2) parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: tereny i obie—ty chronione nie wystę”u–ąŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) obowiązu–e ma—symalne zachowanie istnie–ące– zieleni, 
2) ustala się za—az zmiany uwyt—owania terenu, w tym osuszania i wyrównywania, 
3) za—az ”rze”rowadzania ”rac zmienia–ących naturalne u—sztaJtowanie ”owierzchni ziemi, 
4) istnie–ący rów melioracy–ny do zachowaniaŁ 

8Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: obowiązu–e zachowanie dotychcza-

sowego s”osobu uwyt—owania, za—az tymczasowego zagos”odarowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

maga–ących ”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i: teren nie wymaga–ący ”rze—sztaJceLŁ 

11Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

§ 14. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 6.UT, o powierzchni 2.0474 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 12Ł 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosun—u do ”owierzchni dziaJe—: 75%, 
4) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy: 

a) dla zabudowy rekreacyjnej indywidualnej: 9,0 m, 

b) dla zabudowy garawowe– i gospodarczej: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno sto–ąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwyt—owym, wyniesienie ”osadz—i ”arteru nad ”oziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno sto–ąca lub dobudowana do budyn—u miesz—alnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—u miesz—alnego do 16,0 m, 

d) —sztaJt bryJy budyn—u: horyzontalny, 
e) rzut nowych budyn—ów ”owinien być ”rosto—ątny bądu zJowony z ”rosto—ątów ”oJączonych ze 

sobą ”od —ątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, gan—ów i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rosto—ątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wyso—o`ci budyn—u, stosowanie wy—uszy, lu—arn i bal—onów, za—az 

stosowania wiewycze—, 
h) elewac–e wy—oLczone materiaJem chara—terystycznym dla lo—alne– zabudowy, tyn—i w jasnych 

barwach, 

1) do”uszcza się wygrodzenie dziaJe— ogrodzeniami trwaJymi, o wyso—o`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystro–u nawiązu–ącym do tradyc–i lo-

—alnych; za—az wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z —amienia, cegJy i ”refabry—owanych elementów beto-

nowych, 

6) —sztaJt dachu stromy: 
a) dach budyn—ów ”owinien być symetryczny, o –edna—owym nachyleniu ”oJaci: 30°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

—alenica dasz—u ”oniwe– —alenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lu—arnami z dasz—ami dwus”adowymi lub o—nami ”oJacio-

wymi o formie ”rosto—ątne–, utrzymu–ąc odlegJo`ć od —rawędzi ”oJaci do —rawędzi o—na co naj-

mniej 1,5 m, 
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c) —olorysty—a: ”o—rycie dachu materiaJem ”o—ryciowym, s—Jada–ącym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJe— ogrodzeniami trwaJymi, o wyso—o`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystro–u nawiązu–ącym do tradyc–i lo-

—alnych; za—az wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z —amienia, cegJy i prefabrykowanych elementów beto-

nowych, 

8) odlegJo`ć między budyn—ami miesz—alnymi nie ”owinna być mnie–sza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenów o numerach ewiden-

cji geodezyjnej 353 i 354/4, 

2) wiel—o`ć dziaJ—i, minimalna: 0,1000 ha, 

3) szero—o`ć frontu dziaJ—i, minimalna 30,0 m, dla terenu dziaJ—i dostę”ne– od ”lacu do zawracania do-

”uszcza się szero—o`ć frontu dziaJ—i w wiel—o`ci równe– 12,0 m, 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosun—u do ”asa drogowego: 70° do 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywe– wymienionymi warun—amiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrzne–, oznaczone– w planie symbolem 18.KDW i drogi lokalnej 

o symbolu 17.KD.L, 

2) ”ar—ingi: ws—auni— zas”o—o–enia ”otrzeb na mie–sca ”osto–owe: 2 mie–sca ”osto–oweł1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię ele—tryczną i tele—omuni—ac–ę oraz od”rowadzenie `cie—ów i wód o”a-

dowych realizu–e się w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, oznaczo-

nej w planie symbolem 18.KDW, 

4) istnie–ąca na”owietrzna linia ele—troenergetyczna 15 kV w przypadku kolizji z projektowanym zago-

spodarowaniem terenu przeznaczona jest do likwidacji lub przebudowy. 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: tereny i obie—ty chronione nie wystę”u–ąŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) obowiązu–e ma—symalne zachowanie istnie–ące– zieleni, 
2) obowiązu–e nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatun—ami rodzimych 

drzew lub —rzewów n”Ł: —lon, dąb, –esion, wiąz, –arząb; bądu gatun—ami drzew owocowych, 
3) powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną —omuni-

—ac–ę wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z ”rzeznaczeniem o—re`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób –ego uwyt—owaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

maga–ących ”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i: teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizac–a zabudowy re—reacy–ne–, indywidualne–, 
2) ocze—iwane rezultaty: uzu”eJnienie zainwestowania mie–scowo`ciŁ 

11Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJębo—o`ci ”osadowienia obie—tówŁ 

§ 15. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 7.UT, o powierzchni 1.0040 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 12Ł 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 
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2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosun—u do ”owierzchni dziaJe—: 75%, 
4) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy: 

a) dla zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej: 9,0 m, 

b) dla zabudowy garawowe– i gospodarczej: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno sto–ąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwyt—owym, wyniesienie ”osadz—i ”arteru nad ”oziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno sto–ąca lub dobudowana do budyn—u miesz—alnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—u miesz—alnego do 16,0 m, 

d) —sztaJt bryJy budyn—u: horyzontalny, 
e) rzut nowych budyn—ów ”owinien być ”rosto—ątny bądu zJowony z ”rosto—ątów ”oJączonych ze 

sobą ”od —ątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, gan—ów i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rosto—ątne, 
g) dopuszcza się zrównicowanie wyso—o`ci budyn—u, stosowanie wy—uszy, lu—arn i bal—onów, za—az 

stosowania wiewycze—, 
h) elewac–e wy—oLczone materiaJem chara—terystycznym dla lo—alne– zabudowy, tyn—i w jasnych 

barwach, 

6) —sztaJt dachu stromy: 
a) dach budyn—ów ”owinien być symetryczny, o –edna—owym nachyleniu ”oJaci: 30°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

—alenica dasz—u ”oniwe– —alenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z dasz—ami dwus”adowymi lub o—nami ”oJacio-

wymi o formie ”rosto—ątne–, utrzymu–ąc odlegJo`ć od —rawędzi ”oJaci do —rawędzi o—na co naj-

mniej 1,5 m, 

c) —olorysty—a: ”o—rycie dachu materiaJem ”o—ryciowym, s—Jada–ącym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJe— ogrodzeniami trwaJymi, o wyso—o`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystro–u nawiązu–ącym do tradyc–i lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z —amienia, cegJy i ”refabry—owanych elementów beto-

nowych, 

8) odlegJo`ć między budyn—ami miesz—alnymi nie ”owinna być mnie–sza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze ewidencji 

geodezyjnej 354/4, 

2) wiel—o`ć dziaJ—i, minimalna: 0,1000 ha, 

3) szero—o`ć frontu dziaJ—i, minimalna 30,0 m, 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosun—u do ”asa drogowego: 70° do 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywe– wymienionymi warun—amiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi lo—alne–, oznaczone– w planie symbolem 17.KD.L i dróg wewnętrznych 
o symbolach 18.KDW i 19.KDW, 

2) parkingi: ws—auni— zas”o—o–enia ”otrzeb na mie–sca ”osto–owe: 2 mie–sca ”osto–oweł1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię ele—tryczną i tele—omuni—ac–ę oraz od”rowadzenie `cie—ów i wód o”a-

dowych realizu–e się w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, ozna-

czonych w planie symbolami 17.KD.L, 18.KDW i 19.KDW. 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: tereny i obie—ty chronione nie wystę”u–ąŁ 

7. Zasady ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) obowiązu–e ma—symalne zachowanie istnie–ące– zieleni, 
2) obowiązu–e nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatun—ami rodzimych 

drzew lub —rzewów n”Ł: —lon, dąb, –esion, wiąz, –arząb; bądu gatun—ami drzew owocowych, 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 28 ｦ 4029 ｦ Poz. 461 

 

3) ”owierzchnia terenu nie wy—orzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną —omuni-

—ac–ę wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z ”rzeznaczeniem o—re`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób –ego uwyt—owaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

maga–ących ”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i: teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizac–a zabudowy re—reacy–ne–, indywidualne–, 
2) ocze—iwane rezultaty: uzu”eJnienie zainwestowania mie–scowo`ciŁ 

11Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJębo—o`ci ”osadowienia obie—tówŁ 

§ 16. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 8.UT, o powierzchni 0.6505 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 12Ł 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosun—u do ”owierzchni dziaJe—: 75%, 
4) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy: 

a) dla zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej: 9,0 m, 

b) dla zabudowy garawowe– i gospodarczej: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno sto–ąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwyt—owym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno sto–ąca lub dobudowana do budyn—u miesz—alnego - 
jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szero—o`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) —sztaJt bryJy budyn—u: horyzontalny, 
e) rzut nowych budyn—ów ”owinien być ”rosto—ątny bądu zJowony z ”rosto—ątów ”oJączonych ze 

sobą ”od —ątem ”rostym z do”uszczeniem ryzalitów, gan—ów i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rosto—ątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wyso—o`ci budyn—u, stosowanie wy—uszy, lu—arn i bal—onów, za—az 

stosowania wiewycze—, 
h) elewac–e wy—oLczone materiaJem chara—terystycznym dla lo—alne– zabudowy, tyn—i w jasnych 

barwach, 

6) —sztaJt dachu stromy: 
a) dach budyn—ów ”owinien być symetryczny, o –edna—owym nachyleniu ”oJaci: 30°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

—alenica dasz—u ”oniwe– —alenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lu—arnami z dasz—ami dwus”adowymi lub o—nami ”oJacio-

wymi o formie ”rosto—ątne–, utrzymu–ąc odlegJo`ć od —rawędzi ”oJaci do —rawędzi o—na co naj-

mniej 1,5 m, 

c) —olorysty—a: ”o—rycie dachu materiaJem ”o—ryciowym, s—Jada–ącym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJe— ogrodzeniami trwaJymi, o wyso—o`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystro–u nawiązu–ącym do tradycji lo-

—alnych; za—az wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z —amienia, cegJy i ”refabry—owanych elementów beto-

nowych, 
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8) odlegJo`ć między budyn—ami miesz—alnymi nie ”owinna być mnie–sza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenów o numerach ewiden-

cji geodezyjnej 353 i 354/4, 

2) wiel—o`ć dziaJ—i, minimalna: 0,1000 ha, 

3) szero—o`ć frontu dziaJ—i, minimalna 30,0 m, 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJ—i w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywe– wymienionymi warun—amiŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg wewnętrznych, oznaczonych w planie symbolami 18.KDW i 19.KDW, 

2) ”ar—ingi: ws—auni— zas”o—o–enia ”otrzeb na mie–sca ”osto–owe: 2 mie–sca ”osto–oweł1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię ele—tryczną i tele—omuni—ac–ę oraz od”rowadzenie `cie—ów i wód o”a-

dowych realizu–e się w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, ozna-

czonych w planie symbolami 18.KDW i 19.KDW, 

4) istnie–ąca na”owietrzna linia ele—troenergetyczna 15 kV w przypadku kolizji z projektowanym zago-

spodarowaniem terenu przeznaczona jest do likwidacji lub przebudowy. 

6. źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: tereny i obie—ty chronione nie wystę”u–ąŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) obowiązu–e ma—symalne zachowanie istnie–ące– zieleni, 
2) obowiązu–e nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatun—ami rodzimych 

drzew lub —rzewów n”Ł: —lon, dąb, –esion, wiąz, –arząb; bądu gatun—ami drzew owocowych, 
3) ”owierzchnia terenu nie wy—orzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną —omuni-

—ac–ę wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z ”rzeznaczeniem o—re`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób –ego uwyt—owaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

maga–ących ”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i: teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizac–a zabudowy re—reacy–ne–, indywidualne–, 
2) ocze—iwane rezultaty: uzu”eJnienie zainwestowania mie–scowo`ciŁ 

11Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJębo—o`ci ”osadowienia obie—tówŁ 

§ 17. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 9.ZN, o powierzchni 0.3101 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2Ł Przeznaczenie: teren istnie–ące– zieleni naturalne–Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: za—az –a—ich—olwie— ”odziaJówŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrzne– o symbolu w planie 18.KDW, 

2) parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr kultury 

ws”óJczesne–: tereny i obie—ty chronione nie wystę”u–ąŁ 
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7Ł źasady ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) obowiązu–e ma—symalne zachowanie istnie–ące– zieleni, 
2) ustala się za—az zmiany uwyt—owania terenu, w tym osuszania i wyrównywania, 
3) zakaz prze”rowadzania ”rac zmienia–ących naturalne u—sztaJtowanie ”owierzchni ziemiŁ 

8Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: obowiązu–e zachowanie dotychcza-

sowego s”osobu uwyt—owania, za—az tymczasowego zagos”odarowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

maga–ących ”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i: teren nie wymaga–ący ”rze—sztaJceLŁ 

11Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

§ 18. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 10.ZN, o powierzchni 0.3583 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 11Ł 

2Ł Przeznaczenie: teren istnie–ące– zieleni naturalne–Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: za—az –a—ich—olwie— ”odziaJówŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi ”oJowone– ”oza obszarem ”lanu, o numerze ewidencji geodezyjnej 714/1, 

2) parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

3) obowiązu–e ma—symalne zachowanie istnie–ące– zieleni, 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: tereny i obie—ty chronione nie wystę”u–ąŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) obowiązu–e ma—symalne zachowanie istnie–ące– zieleni, 
2) ustala się za—az zmiany uwyt—owania terenu, w tym osuszania i wyrównywania, 
3) za—az ”rze”rowadzania ”rac zmienia–ących naturalne u—sztaJtowanie ”owierzchni ziemi. 

8Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: obowiązu–e zachowanie dotychcza-

sowego s”osobu uwyt—owania, za—az tymczasowego zagospodarowania. 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

maga–ących ”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i: teren nie wymaga–ący ”rze—sztaJceLŁ 

11Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

§ 19. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 11.W, o powierzchni 0.0318 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 11Ł 

2Ł Przeznaczenie: droga wód otwartych - rów melioracy–nyŁ 

3. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: za—az ”odziaJuŁ 

4Ł źasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi, oznaczone– w planie symbolem 16.KD.Z, 

2) wody deszczowe od”rowadzane do rowu melioracy–nego nalewy ”odczy`cićŁ 

5Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

§ 20. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 12.ZN, o powierzchni 0.6094 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 11. 
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2Ł Przeznaczenie: teren istnie–ące– zieleni naturalne–Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: za—az –a—ich—olwie— ”odziaJówŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów —omunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi, oznaczone– w planie symbolem 16.KD.Z, 

2) parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: tereny i obie—ty chronione nie wystę”u–ąŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) obowiązu–e ma—symalne zachowanie istnie–ące– zieleni, 
2) ustala się za—az zmiany uwyt—owania terenu, w tym osuszania i wyrównywania, 
3) zakaz przeprowadzania ”rac zmienia–ących naturalne u—sztaJtowanie ”owierzchni ziemiŁ 

8Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania terenu: obowiązu–e zachowanie dotychcza-

sowego s”osobu uwyt—owania, za—az tymczasowego zagos”odarowaniaŁ 

10Ł Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

maga–ących ”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i: teren nie wymaga–ący ”rze—sztaJceLŁ 

11. Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 

I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 21. 1. Na terenie o powierzchni 0,0278 ha, oznaczonym na zaJączni—u graficznym symbolami 
13.KD.D i 14ŁKŚŁŚ, ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach 
od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie terenu: droga klasy dojazdowej, kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: od 0,0 m do 10,0 m, pas terenu przeznaczony na poszerzenie 

drogi do–azdowe–, ”rzylegJe– do granic ”lanu, o numerze ewidencyjnym 713, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodni— od strony zabudowy, 
4) ustalenia w za—resie inwynierii techniczne–: 

a) ”ro–e—towana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 32 mm ÷ 125 mm, 
b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

d) ”ro–e—towana sieć wodociągowa o `rednicy 80 mm ÷110 mm, 
e) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2 m ÷ 0,25 m, 

f) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej. 

4Ł Powiązania z u—Jadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę ”owiatową nr 000 5ź KoJczewo-Unin i drogę 
”oJowoną ”oza obszarem ”lanu, o numerze ewidencyjnym 713 dr. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) za—az do—onywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJe— gruntu ”od drogę ”u-

bliczną, o —tóre– mowa w ust. 2, 

2) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do tere-

nów: 13ŁKŚŁŚ i 14ŁKŚŁŚ: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 353, 
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6. Zasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody: obowiązu–e nasadzenie zieleni wyso—ie– nie —olidu–ące– 
z warun—ami bez”ieczeLstwa ruchu o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy do—onać 
”rzy uwyciu gatun—ów rodzimych li`ciastych gatun—ów drzew n”Ł li”a, dąb, —lon, –esion, wiąz, –arząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastru—tury techniczne–, wymaga–ących ”rze—sztaJceL: 

1) teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: poprawa bez”ieczeLstwa i —omfortu obsJugi —omuni—acy–ne– w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ubliczne–: 

1) za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych, 

2) obowiązu–e –ednolity rysune— —om”ozycy–ny nawierzchni chodni—ówŁ 

10Ł Staw—a ”rocentowa: ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

11Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia warun-

—ów hydrotechnicznych ”anu–ących w jej otoczeniu. 

§ 22. 1. Na terenie o powierzchni 0.2653 ha, oznaczonym na zaJączni—u graficznym symbolem 
15ŁKŚW, ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 11Ł 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgranicza–ących: 10,0 m, jak na rysunku planu, z placami do zawracania 

o wymiarach 12,0 m × 12,0 m, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodni— od strony zabudowy, 
4) ustalenia w za—resie inwynierii technicznej: 

a) ”ro–e—towana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 32 mm ÷ 125 mm, 
b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

d) ”ro–e—towana sieć wodociągowa o `rednicy 80 mm ÷110 mm, 

e) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2 m ÷ 0,25 m, 

f) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej. 

4. Powiązania z u—Jadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę do–azdową 14ŁKŚŁŚ do drogi ”owiatowe– nr 0005Z 

”oJowone– ”oza obszarem ”lanu. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) za—az do—onywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJe— gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o —tóre– mowa w ust. 2, 

2) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu: 
15.KDW: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 353, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 354/4. 

6Ł źasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody: obowiązu–e nasadzenie zieleni wyso—ie– nie —olidu–ące– 
z warun—ami bez”ieczeLstwa ruchu o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy do—onać 
”rzy uwyciu gatun—ów li`ciastych gatun—ów drzew n”Ł li”a, dąb, —lon, –esion, wiąz, –arząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastru—tury techniczne–, wymaga–ących ”rze—sztaJceL: 

1) teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) ocze—iwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i —omfortu obsJugi —omuni—acy–ne– w obrębie miej-

scowo`ciŁ 
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8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ubliczne–: 

1) za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych, 
2) obowiązu–e –ednolity rysune— —om”ozycy–ny nawierzchni chodni—ówŁ 

10Ł Staw—a ”rocentowa: ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

11Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia warun-

—ów hydrotechnicznych ”anu–ących w jej otoczeniu. 

§ 23. 1. Na terenie o powierzchni 0.7601 ha, oznaczonym na zaJączni—u graficznym symbolem 
16ŁKŚŁź, ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 11Ł 

2. Przeznaczenie terenu: droga klasy zbiorczej - obwodnica mie–scowo`ci KoJczewoŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: 20,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: za—az realizac–i indywidualnych z–azdówŁ 

4Ł Powiązania z u—Jadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę ”owiatową nr 000 5ź KoJczewo-Unin. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) za—az do—onywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJe— gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o —tóre– mowa w ust. 2, 

2) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu: 
16.KD.Z: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 353, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 354/4. 

6Ł źasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody: obowiązu–e nasadzenie zieleni wyso—ie– nie —olidu–ące– 
z warun—ami bez”ieczeLstwa ruchu o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy do—onać 
”rzy uwyciu gatun—ów li`ciastych gatun—ów drzew n”Ł li”a, dąb, —lon, –esion, wiąz, –arząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastru—tury techniczne–, wymaga–ących ”rze—sztaJceL: 

1) teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i —omfortu obsJugi —omuni—acy–ne– w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ubliczne–: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowychŁ 

10Ł Staw—a ”rocentowa: ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

11Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia warun-

—ów hydrotechnicznych ”anu–ących w jej otoczeniu. 

§ 24. 1. Na terenie o powierzchni 0.3194 ha, oznaczonym na zaJączni—u graficznym symbolem 17.KD.L, 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 11Ł 

2. Przeznaczenie terenu: droga klasy lokalnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: 12,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodni— od strony zabudowy, 
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4) ustalenia w za—resie inwynierii techniczne–: 
a) ”ro–e—towana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 32 mm ÷ 125 mm, 
b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

d) ”ro–e—towana sieć wodociągowa o `rednicy 80 mm ÷110 mm, 
e) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2 m ÷ 0,25 m, 

f) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej. 

4. Powiązania z u—Jadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lo—alną, oznaczoną w planie symbolem 17.KD.L. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) za—az do—onywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJe— gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o —tóre– mowa w ust. 2, 

2) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu: 
18.KDW: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 353, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 354/4. 

6. Zasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody: obowiązu–e nasadzenie zieleni wyso—ie– nie —olidu–ące– z wa-

run—ami bez”ieczeLstwa ruchu o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy do—onać ”rzy uwy-

ciu gatun—ów li`ciastych gatun—ów drzew n”Ł li”a, dąb, —lon, –esion, wiąz, –arząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastru—tury techniczne–, wymaga–ących ”rze—sztaJceL: 

1) teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) ocze—iwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi —omuni—acy–ne– w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowa-

nia terenu. 

9Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ubliczne–: 

1) za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych, 
2) obowiązu–e –ednolity rysune— —om”ozycy–ny nawierzchni chodni—ówŁ 

10Ł Staw—a ”rocentowa: ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

11Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia warun-

—ów hydrotechnicznych ”anu–ących w jej otoczeniu. 

§ 25. 1. Na terenie o powierzchni 0.4184 ha, oznaczonym na zaJączni—u graficznym symbolem 
18ŁKŚW, ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 11Ł 

2Ł Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: 10,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodni— od strony zabudowy, 
4) ustalenia w za—resie inwynierii techniczne–: 

a) ”ro–e—towana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 32 mm ÷ 125 mm, 
b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

d) ”ro–e—towana sieć wodociągowa o `rednicy 80 mm ÷110 mm, 
e) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2 m ÷ 0,25 m, 

f) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej. 

4. Powiązania z u—Jadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lo—alną, oznaczoną w planie symbolem 17.KD.L. 
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5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) za—az do—onywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJe— gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o —tóre– mowa w ust. 2, 

2) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu: 
18.KDW: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 353, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 354/4. 

6. źasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody: obowiązu–e nasadzenie zieleni wyso—ie– nie —olidu–ące– z wa-

runkami bez”ieczeLstwa ruchu o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy do—onać ”rzy 

uwyciu gatun—ów li`ciastych gatun—ów drzew n”Ł li”a, dąb, —lon, –esion, wiąz, –arząbŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastru—tury techniczne–, wymaga–ących ”rze—sztaJceL: 

1) teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) planowane dziaJania: budowa drogi, 
3) ocze—iwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i —omfortu obsJugi —omuni—acy–ne– w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9Ł źasady —sztaJtowania przestrzeni publicznej: 

1) za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych, 
2) obowiązu–e –ednolity rysune— —om”ozycy–ny nawierzchni chodni—ówŁ 

10Ł Staw—a ”rocentowa: ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

11Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia warun-

—ów hydrotechnicznych ”anu–ących w jej otoczeniu. 

§ 26. 1. Na terenie o powierzchni 0.1950 ha, oznaczonym na zaJączni—u graficznym symbolem 19ŁKŚW, 
ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 11Ł 

2. Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: 10,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodni— od strony zabudowy, 
4) ustalenia w za—resie inwynierii technicznej: 

a) ”ro–e—towana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 32 mm ÷ 125 mm, 
b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

d) ”ro–e—towana sieć wodociągowa o `rednicy 80 mm ÷110 mm, 
e) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2 m ÷ 0,25 m, 

f) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej. 

4. Powiązania z u—Jadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lo—alną, oznaczoną w planie symbolem 17.KD.L. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) za—az do—onywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJe— gruntu ”od drogę ”ubliczną, 
o —tóre– mowa w ust. 2, 

2) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu: 

19.KDW: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 353, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 354/4. 

6. źasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody: obowiązu–e nasadzenie zieleni wyso—ie– nie —olidu–ące– z wa-

runkami bez”ieczeLstwa ruchu o—re`lonymi w przepisach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy do—onać ”rzy 
uwyciu gatun—ów li`ciastych gatun—ów drzew n”Ł li”a, dąb, —lon, –esion, wiąz, –arząbŁ 
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7Ł Ustalenia dotyczące obszarów infrastru—tury techniczne–, wymaga–ących ”rze—sztaJceL: 

1) teren wymaga–ący ”rze—sztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) ocze—iwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i —omfortu obsJugi —omuni—acy–ne– w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9Ł źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ubliczne–: 

1) za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych, 
2) obowiązu–e –ednolity rysune— —om”ozycy–ny nawierzchni chodni—ówŁ 

10Ł Staw—a ”rocentowa: ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o które– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

11Ł Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestyc–i nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia warun-

—ów hydrotechnicznych ”anu–ących w jej otoczeniu. 

§ 27. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 20.E, o powierzchni 0.0170 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 10Ł 

2. Przeznaczenie: teren stacji transformatorowej. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i: 60%, 
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i: 35%, 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencji geodezyjnej 353, 

2) ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgranicza–ących, –a— na rysun—u ”lanu, obowiązu–e za—az wtórne-

go ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi do–azdowe–, oznaczone– w planie symbolem 14.KD.D, 

2) projektowana stacja transformatorowa 15 —V, zasilana ele—troenergetyczną linią —ablową 15 kV, 

3) parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: tereny i obie—ty ob–ęte ochroną —onserwators—ą nie wystę”u–ąŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody: obowiązu–e w”rowadzenie zieleni izolacy–ne– wzdJuw grani-

cy dziaJ—iŁ 

8. źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

10Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

§ 28. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączni—u graficznym nr 1 symbolem 21.E, o powierzchni 0.0140 ha 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagos”odarowania o—re`lone w ustę”ach od 2 do 10Ł 

2. Przeznaczenie: teren stacji transformatorowej. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i: 60%, 
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i: 35%, 
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4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze ewi-

dencji geodezyjnej 354, 

2) ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgranicza–ących, –a— na rysun—u ”lanu, obowiązu–e za—az wtórne-

go ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źasady dotyczące systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrzne–, oznaczone– w planie symbolem 18.KDW, 

2) projektowana stacja transformatorowa 15 kV, zasilana ele—troenergetyczną linią —ablową 15 kV, 

3) parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6Ł źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów, —ra–obrazu —ulturowego oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: tereny i obie—ty ob–ęte ochroną —onserwators—ą nie wystę”u–ąŁ 

7Ł źasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody: obowiązu–e w”rowadzenie zieleni izolacy–ne– wzdJuw grani-

cy dziaJ—iŁ 

8. źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—lamowych wolno sto-

–ącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania. 

10Ł Staw—a ”rocentowaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 0%Ł 

ŚZIAI III 

PRZEPISY KOKCOWś 

§ 29. Ninie–szą uchwaJą ”rzeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne ”ochodzenia mineralnego —la-

sy bonitacyjnej RIVa, RIVb, RVI, o Jączne– ”owierzchni 9Ł3379 ha. 

§ 30. Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi WolinaŁ 

§ 31. UchwaJa wchodzi w wycie z u”Jywem 14 dni od ogJoszenia –e– w Śzienni—u Urzędowym Wo–e-

wództwa źachodnio”omors—iego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Jan Frankowski 
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ZaJącznik nr 1 
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Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 26 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/28/11 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 26 stycznia 2011 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIś 

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, 

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

Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 

poz. 675, Nr 110, poz. 804, Nr 130, poz. 871) Rada Miejska w Wolinie rozstrzyga, co nastę”u–e: 
do ”ro–e—tu ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z Prognozą oddziaJywania na `rodowis—o, nie wnie-

siono uwag, zgodnie z wy—azem uwag stanowiącym integralną czę`ć do—umentac–i formalno-prawnej prac 

planistycznych. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr V/28/11 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 26 stycznia 2011 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIś 

w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury oraz zasad ich finansowania 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. 

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

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

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

poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 110, poz. 804, 

Nr 130, poz. 871) Rada Miejska w Wolinie rozstrzyga, co nastę”u–e: 

§ 1. 1. Inwestycje z za—resu infrastru—tury techniczne– sJuwące zas”o—a–aniu zbiorowych ”otrzeb 
miesz—aLców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami), stanowią zadanie wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w ninie–szym ”lanie obe–mu–ą: inwestyc–e 
samodzielne, realizowane w liniach rozgranicza–ących dróg gminnych lub ”oza tymi liniami: 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w —tórych za”isane zostaJy inwestyc–e z zakresu infrastruktury 

techniczne– nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Symbole terenów funkcjonalnych O”is inwestycji wynikający z ustaleL ”lanu 

1. 13.KD.D, 14.KD.D i 17.KD.L - wykup terenu na ”oszerzenie dróg, 
- rozbudowa i ”rzebudowa istnie–ących dróg 

gminnych wraz z niezbędną infrastru—turą 
techniczną 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizac–a inwestyc–i ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami, w tym między innymi 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowis—a, 
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2) s”osób realizac–i inwestyc–i o—re`lonych w § 2 mowe ulegać modyfi—ac–i wraz z do—onu–ącym się ”o-

stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania na–le”sze– dostę”ne– techni—i, o ile 

nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu, 
3) realizacja i finansowanie inwestycji w za—resie infrastru—tury techniczne– nie wyszczególnionych 

w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4. Finansowanie inwestycji w za—resie infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104 z ”óunie–szymi zmianami), ”rzy czym: 

1) wydat—i ma–ąt—owe gminy będzie o—re`laJa Rada Mie–s—a w Wolinie ”od nazwą ｭWieloletni ”lan inwe-

stycy–nyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowe–, 
3) inwestyc–e, —tórych o—res realizac–i będzie ”rze—raczaJ –eden ro— budwetowy, u–mowane będą w wykazie 

stanowiącym zaJączni— do uchwaJy budwetowe– - zwanym ｭWieloletnie ”rogramy inwestycy–neｬŁ 

§ 5. 1. Zadania w za—resie budowy dróg na terenach fun—c–onalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w za—resie budowy sieci wodociągowe–, studni ”ublicznych oraz sieci —analizac–i `cie—o-

wej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 

ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cie—ów z dnia 7 czerwca 

2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze `rod—ów wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-

kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Mie–s—ą w Wolinie wieloletnie plany rozwoju i moder-

nizac–i urządzeL wodociągowych i —analizacy–nych lub ”rzez budwet gminyŁ 

3. Inwestycje w za—resie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elek-

trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób o—re`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
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SPRAWOZDANIE NR 1 

 STAROSTY SZCZECINECKIEGO 

 z dnia 17 lutego 2011 r. 

z dziaJalno`ci Komisji Bez”ieczeLstwa i Porządku Powiatu Szczecineckiego  
w 2010 r. 

Na mocy art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rŁ o samorządzie ”owiatowym (ŚzŁ U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592, z ”óunŁ zmŁ) w celu realizac–i zadaL starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powia-

towymi sJuwbami, ins”e—c–ami i strawami oraz zadaL o—re`lonych w ustawach w za—resie ”orząd—u ”u-

blicznego i bez”ieczeLstwa obywateli zostaJa utworzona Komis–a Bez”ieczeLstwa i Porząd—uŁ źgodnie 

z art. 38b ust. 3 wywe– cytowane– ustawy ”rzedstawiam Wyso—ie– Radzie s”rawozdanie z dziaJalno`ci 
—omis–i za ro— ubiegJyŁ 

Komis–a Bez”ieczeLstwa i Porząd—u, zostaJa ”owoJana zarządzeniem Starosty Szczecinec—iego 
Nr 11/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w nastę”u–ącym s—Jadzie: 

- Przewodniczący - Krzysztof Lis 

- CzJon—owie - Grzegorz Grondys, Henry— Wiech, Jace— Proć, Piotr Honc, Śorota Pat—ows—a, 
Janusz Sien—iewicz, źbigniew źmaczyLs—i, Janusz Buga–Ł 

W roku 2010 rŁ Komis–a Bez”ieczeLstwa i Porząd—u `ci`le ws”óJdziaJa ze stru—turami źarządzania 
Kryzysowego Starosty oraz Powiatowym źes”oJem źarządzania KryzysowegoŁ Komis–a ”racowaJa w opar-

ciu o programy: 

1Ł Powiatowy ”rogramu za”obiegania ”rzestę”czo`ci oraz ochrony bez”ieczeLstwa obywateli i po-

rząd—u publicznego w powiecie szczecineckim, 


