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UCHWAIA NR LXIX/559/2010 

 RAŚY MIASTA _WINOUJ_CIE 

 z dnia 7 maja 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta _winouj`cie, 
obejmującego obszar Śzielnicy Nadmorskiej _winouj`ciaŁ 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, 

poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, 

poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), 

w związku art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (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 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada 

Miasta _winouj`cie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXIVł205ł96 Rady Miasta _winouj`cia z dnia 23 kwietnia 1996 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta _winouj`cia, zmienioną uchwaJą Nr XXXIX/225/96 z dnia 20 sierpnia 1996 r. oraz uchwaJą 
Nr XIX/146/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego miasta _winouj`cie obejmujący obszar Śzielnicy Nadmorskiej _winouj`ciaŁ 

2. Plan miejscowy obejmuje teren o Jącznej powierzchni 176,26 ha, którego granice oznaczono na ry-

sunku w skali 1:1000, stanowiącym zaJącznik do niniejszej uchwaJy i jej integralną czę`ćŁ 

3. Przedmiotem ”lanu jest okre`lenie zasad ”orządkowania, rozwoju i ksztaJtowania ”rzestrzennego 
Dzielnicy Nadmorskiej - Kurortu, z przeznaczeniem terenów na cele uzdrowiskowe i leczniczo-sanatoryjne, 

usJug turystyczno-wy”oczynkowych, usJug s”ortu i rekreacji, innych usJug związanych z potrzebami kura-

cjuszy i wy”oczywających, za”lecza uzdrowiska i morskiej turystyki wodnej - ”lawy i wydm nadmorskich, 

molo, usJug ”rzy”lawowych, zieleni urządzonej i naturalnej, z zachowaniem istniejącej zabudowy mieszka-

niowej i terenów s”ecjalnych oraz ustalenie zasad obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej. 
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RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu: 

1. Obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne o równych funkcjach lub równych 
zasadach zagos”odarowania, stanowiące ”odstawowe jednostki strukturalne ”lanu, dla których ustala się 
przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu; 

1) kawdy teren elementarny oznaczono w tek`cie ”lanu oraz na zaJączniku graficznym identyfikatorem 

cyfrowo-literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funkcję terenu lub 
klasyfikację funkcjonalną ulicyŁ 

2. Ustalenia planu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązują na caJym obszarze objętym planem, ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze terenu 

elementarnego; 

1) ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach ustaleL: 
a) przeznaczenie terenu 

b) ksztaJtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu, 

c) zasady ”odziaJu terenu, 
d) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, 
e) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
f) ustalenia komunikacyjne, 

g) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, 

h) ustalenia wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
2) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformuJowano ustalenia szczegóJowe obowiązujące dla 

caJego terenu elementarnego, s”orządzone w formie tabeli - ｭkarty terenuｬ oznaczonej symbolem te-

renu i zawierającej jego ”owierzchnię, segregując tre`ć ustaleL wg ustalonych gru”; 
3) tereny elementarne, dla których sformuJowano identyczne ustalenia, gru”owane są w jedną ｭkartę 

terenuｬ. 

3. W obrębie terenu elementarnego wystę”ować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytuJu: 

1) ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wystę”owania obszarów i obiektów chronionych: obszaru 
ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ, obszarów siedlisk ”rzyrodniczych ”odlegających ochronie, ”omni-

ków ”rzyrody, drzew ”ro”onowanych do objęcia ochroną, stanowisk ro`lin objętych ochroną gatun-

kową; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 7 niniejszej uchwaJy; informacje o ich wystę”o-

waniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu elementarnego, a obszar ich obo-

wiązywania lub miejsce wystę”owania w s”osób ”rzybliwony oznaczono na rysunku ”lanu; 
2) objęcia ochroną dóbr kultury - obszarów i obiektów chronionych; wynikające z tego tytuJu rygory 

ustalono w § 8 niniejszej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ｭkarcie terenuｬ wJa-

`ciwego terenu elementarnego, a obszary lub obiekty ”odlegające ochronie oznaczono na rysunku 
planu; 

3) ”oJowenia w strefach ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska _winouj`cie; wynikające z tego tytuJu wy-

mogi i ograniczenia ustalono w § 11 niniejszej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto 

w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu elementarnego, a zakres ich obowiązywania ozna-

czono na rysunku planu; 

4) ”oJowenia w ”asie nadbrzewnym brzegu morskiego, w granicach portu morskiego _winouj`cie oraz 
w obszarze stref zarezerwowanych dla ”rawidJowego funkcjonowania systemu nawigacji `wietlnej 
toru wodnego; wynikające z tych tytuJów rygory ustalono w § 11 niniejszej uchwaJy; informacje o ich 

wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu elementarnego, a zakres ich 

obowiązywania oznaczono na rysunku ”lanu; 
5) ”oJowenia na obszarze zagrowenia ”owodzią; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 11 niniej-

szej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego te-

renu elementarnego, a zakres ich obowiązywania oznaczono na rysunku ”lanu; 
6) ”oJowenia na terenie górniczym i obszarze górniczym; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono 

w § 11 niniejszej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych 
wJa`ciwego terenu elementarnego, a zakres ich obowiązywania oznaczono na rysunku ”lanu; 

4. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegóJoweŁ 
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5. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji zaJącznika graficznego - rysunku planu: 

a) rysunek planu w skali 1:1000 skJada się z 15 arkuszy, 

b) kawde ustalenie ”rzedstawione na rysunku ”lanu znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu 

tekstowym, 

c) wszystkie symbole graficzne uwyte na rysunku ”lanu zostaJy obja`nione w legendzie. 

d) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt osi linii z rysunku 

planu, 

e) okre`lone na rysunku ”lanu linie rozgraniczające mola oraz mola - kJadki dotyczą maksymalnego 

zakresu realizacji inwestycji - w przypadku realizacji w granicach innych, ”ozostaJy teren otrzymuje 
funkcje terenu bez”o`rednio ”rzylegającego - zieleni wysokiej, zieleni le`nej lub ”lawy z wydmą, 

f) ciągi rowerowe na rysunku ”lanu oznaczają ogólną zasadę ich ”rzebiegu i nie stanowią ”rzesą-
dzeL lokalizacyjnychŁ 

6. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą w s”osób szczególny oznaczono granice terenów zamkniętych, 
oznaczonych symbolem ｭTZｬ, dla których nie w”rowadza się ustaleL; ich ”owierzchnie ujęto w ogólnej 
powierzchni opracowania niniejszego planu. 

§ 3. Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

1) dziaJka - dziaJka budowlana w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku; 
a) dopuszczalne max. 1,5-metrowe przekroczenie kubaturowymi elementami elewacji o szeroko`ci 

do 25% Jącznej szeroko`ci `ciany; 
b) do”uszcza się wysunięcie bryJy od ”oziomu I ”iętra o 0,8 m, z wyjątkiem wielko`ci innych, okre-

`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
c) linia jest jednocze`nie linią nie”rzekraczalną dla dobudowywanych czę`ci budynku; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; 
4) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony ”rzez rzut skrajnego obrysu budynku ”owywej ”oziomu 

terenu w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
a) ”arteru, jeweli jest on większy od obrysu `cian fundamentowych, albo 

b) `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od obrysu ”arteru; 
c) do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnie elementów budynku: ”rze`wity, ”rzej`cia i prze-

jazdy (bramy), nadwieszone czę`ci budynku ”owywej ”arteru, ganki, loggie wgJębne (cofnięte) 
i loggio-balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody 

zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku; 
d) do powierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, 

studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych, 
a takwe basenów otwartych i sztucznych oczek wodnych; 

5) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć od ”oziomu chodnika ”rzy frontowej granicy dziaJki do najwywszego 
punktu dachu, z wyjątkiem odniesieL innych, okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

6) dach przestrzenny - dach umowliwiający zagos”odarowanie ”oddasza na cele uwytkowe, dwus”adowy 
lub wielospadowy o jednakowych kątach nachylenia ”oJaci gJównych minŁ 30°; równiew dachy ty”u 
mansardowego, ko”uJowe lub kolebkowe, o ile są do”uszczone w ustaleniach szczegóJowych; 

7) poziom terenu - poziom chodnika ”rzy frontowej granicy dziaJki, z wyjątkiem odniesieL innych, okre-

`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
8) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie 

z zastosowaniem na elewacjach materiaJów trwaJych, o wysokiej jako`ci technicznej i estetycznej - 

kamieL naturalny lub sztuczny, ceramika, tynki szlachetne, drewno, blachy miedziane i cynkowe, da-

chówki ceramiczne w kolorze naturalnej ceramiki; 

9) kompozycja zieleni - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i ”owierzchni trawiastych oraz trwaJych, 
gJównych elementów wy”osawenia ”arkowego (n”Ł zaJowenia ”omnikowe, baseny i stawy, obiekty 

maJej architektury); 
10) teren zielony - obszar ”okryty ro`linno`cią - tereny, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody; 

11) usJugi nieuciąwliwe - usJugi biurowe, usJugi `wiadczone w wykonywaniu wolnych zawodów, w tym 

dziaJalno`ć wytwórcza i usJugowa artystów ”lastyków i fotografików, z dopuszczeniem dziaJalno`ci 
rzemie`lniczej nie oddziaJywującej negatywnie na ”ozostaJe funkcje terenu; 
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12) dominanta przestrzenna - obiekt budowlany (gru”a obiektów) o szczególnych wymaganiach budowla-

nych, odrówniający się od otaczającej zabudowy formą, gabarytami, lub wysoko`cią; takwe obiekt ”o-

jedynczy (gru”a obiektów) o szczególnych wymaganiach budowlanych w obszarze niezabudowanym 

i nie zasJonięty drzewami; 

13) subdominanta przestrzenna - obiekt budowlany o szczególnych wymaganiach budowlanych, odrównia-

jący się od otaczającej zabudowy gabarytami i wysoko`cią, stanowiący tJo eks”ozycyjne dominanty 

przestrzennej; 

14) dominanta kompozycyjna - dominanta architektoniczna, czę`ć obiektu ”rzekraczająca ”odstawową 
wysoko`ć obiektu o max. 1 kondygnację na ”owierzchni do 20% ”owierzchni zabudowy obiektu, 
o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej; 

15) akcent kompozycyjny - budowla o szczególnym znaczeniu dla przestrzeni publicznej (pomnik, obelisk, 

maszt) lub obiekt architektury ogrodowej (fontanna, ”osąg, rzeuba); 
16) obiekty jednolite stylowo - obiekty o podobnej formie i kom”ozycji bryJy, zwieLczone w jednolity s”osób, 

o jednakowych kątach nachylenia gJównych ”oJaci dachowych, z zastosowaniem podobnych elemen-

tów detali architektonicznych i materiaJów wykoLczeniowych; 
17) ciąg widokowy lub o` widokowa - widok na zes”óJ obiektów budowlanych, zieleL i inne obiekty natu-

ralne z ”unktu, ciągu widokowego lub wzdJuw osi widokowej, którego ”rzeksztaJcenie (szczególnie 
”o”rzez budowę nowych obiektów) mowe być dokonywane ”od warunkiem dostosowania do istnieją-
cych walorów estetycznych; w ”rzy”adku osi widokowej wykluczone jest zasJonięcie obiektu stano-

wiącego zamknięcie osi; 
18) reklama wolnostojąca - obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam; 

19) reklama wbudowana - miejsce lub element nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie 

budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, na”isów i elementów dekoracyjnych; nie jest 
reklamą wbudowaną szyld o pow. do 0,3 m²; 

20) teren (obiekt) ogólnodostę”ny - dostę” do terenu (obiektu) nie limitowany wadnymi ograniczeniami 

podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególno`ci ogrodzeniami, biletami wstę”u, ”orą doby; 
21) dostę” ”ubliczny - dostę” do terenu nie limitowany wadnymi ograniczeniami podmiotowymi; wstę” na 

teren (do obiektu) o dostę”ie ”ublicznym za”ewniony jest kawdej osobie, z dopuszczalnym ustaleniem 

warunków o charakterze organizacyjnym lub finansowym, n”Ł dostę” w ustalonych godzinach, o”Jata; 
22) ｭForum Kurortuｬ - obszar o wysokich warto`ciach estetycznych, obejmujący teren istniejącej muszli 

koncertowej wraz z jej otoczeniem i ”rojektowaną rozbudową, ”rojektowany ”lac ”ubliczny ”oJączo-

ny z wyj`ciem na nadmorski taras widokowy, odcinek istniejącej ”romenady, zamknięty ”ierzeją Śo-

mu Zdrojowego; 

23) ｭSalon Kurortuｬ - obszar obejmujący teren istniejącej ”romenady na odcinku od ul. StanisJawa MaJa-

chowskiego do ul. BolesJawa Chrobrego, na którym obowiązują szczególne wymogi ksztaJtowania 
”rzestrzeni ”ublicznej, dotyczące warto`ci estetycznych i jako`ciowych materiaJów, formy, zieleni, a takwe 

walorów architektoniczno-estetycznych i jako`ciowych obiektów realizowanych w pierzei ｭsalonuｬ. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. 1. Przeznaczenie i zagos”odarowanie terenów objętych obszarem o”racowania ”od”orządkowa-

ne jest wiodącej funkcji Uzdrowiska _winouj`cie - uzdrowiskowej i leczniczo-sanatoryjnej, z okre`leniem 

uwarunkowaL wynikających z chronionych warto`ci `rodowiska ”rzyrodniczego, krajobrazowego i kultu-

rowego, przyjmując za ”odstawę zasadę zrównowawonego rozwojuŁ 

2. Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych oznaczonych nastę”ującymi symbolami, zgodnie 

z rysunkiem planu: 

1) UT - usJugi turystyczno - wypoczynkowe: hotelowe, pensjonatowe, wczasowe, a takwe lecznicze 

i sanatoryjne, zawierające funkcję wiodącą Uzdrowiska (lecznictwo, rekreacja, wy”oczynek); 
2) UZ - usJugi ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego; 

3) US - usJugi s”ortu i rekreacji; 

4) UK - usJugi kultury; 
5) UO - usJugi o`wiaty; 
6) UH,UG - usJugi handlu i gastronomii; 

7) UI - usJugi ”ocztowe; 
8) UI - usJugi inne; 
9) MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczalnymi usJugami towarzyszącymi; 
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10) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczalnymi usJugami towarzyszącymi; 

11) UTm - molo nadmorskie - czę`ć lądowa; 
12) Up - usJugi ”rzy”lawowe; 
13) UTp - ”lawa i wydmy nadmorskie; 

14) ZLo - lasy ochronne; 

15) ZWn - zieleL wysoka naturalna; 
16) ZP - zieleL ”arkowa; 

17) KPr - plac reprezentacyjny - forum kurortu; 

18) KS - parkingi; 

19) IT - tereny infrastruktury technicznej; 

20) TS - tereny specjalne. 

21) tereny komunikacji drogowej i ciągów ”ieszych, 
a) KDZ - ulice klasy zbiorczej, 

b) KDL - ulice klasy lokalnej, 

c) KDD - ulice klasy dojazdowej, 

d) KDW - drogi wewnętrzne, 
e) KPJ - ciągi ”ieszo-jezdne, 

f) KP - ciągi ”iesze, 
g) KPp - ciągi ”iesze - promenada nadmorska; 

§ 5. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 

1. Obiekty oraz ciągi komunikacyjne obszaru pomiędzy istniejącą ”romenadą 04 KŚL,KP”, a granicą 
”asa technicznego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego realizować na ”oziomie istniejącej ”romenady, 

z 1-metrową tolerancjąŁ 

2. Ustala się zasady dotyczące wysoko`ci nowo”rojektowanej zabudowy: 

1) na terenie ”oJowonym na ”óJnoc od ulicy S. veromskiego, na odcinku od ul. SŁ MaJachowskiego do 
ul. PowstaLców _ląskich, ustala się wysoko`ć 2÷3 ”eJnych kondygnacji nadziemnych oraz 1÷2 kon-

dygnacji w przestrzennym dachu dla zabudowy hotelowej, pensjonatowej i wypoczynkowej, z wyjąt-

kiem dominant przestrzennych i kompozycyjnych o wysoko`ciach okre`lonych w ustaleniach szcze-

góJowych; 
2) na ”ozostaJym terenie dla nowej zabudowy ustala się wysoko`ć 3÷5 kondygnacji nadziemnych dla 

zabudowy hotelowej, pensjonatowej i wy”oczynkowej, za wyjątkiem dominat przestrzennych i kom-

”ozycyjnych oraz innych obiektów o wysoko`ciach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
3) dla nowo”rojektowanej zabudowy hotelowej, okre`lonej w ustaleniach szczegóJowych ”lanu jako 

ｭdominanty przestrzenneｬ, ustala się wysoko`ć 7÷13 kondygnacji. 

3. BryJy budynków w obszarze ｭA 2ｬ ochrony historycznego zes”oJu Śzielnicy Nadmorskiej oraz na 

terenie ”oJowonym na ”óJnoc od ulicy S. veromskiego, pomiędzy drogą 034 KŚŚ, będącą ”rzedJuweniem 

ul. SŁ MaJachowskiego, a drogą 056 KPJ, będącą ”rzedJuweniem ul. PowstaLców _ląskich, ksztaJtować 

w s”osób nawiązujący do zabudowy historycznej kurortu, z zastosowaniem ryzalitów, wykuszy, werand, 
balkonów, gzymsów, ”ilastrów, kolumn, ”óJkolumn, o”asek wokóJ otworów okiennych i drzwiowych oraz 

innych elementów wystroju elewacjiŁ 

4. Na terenach o funkcji turystyczno - wy”oczynkowej, usJug ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowi-

skowego, usJug s”ortu, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

do”uszcza się budowę garawy ”odziemnych lokalizowanych w obrębie ustalonych linii zabudowy, o ile 

ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczejŁ 

5. Ustala się nakaz stosowania dla obiektów nowych oraz ”rzebudowywanych i remontowanych, ta-

kich materiaJów jak: tynki szlachetne, tynki akrylowe, tynki mineralne i polimerowo-mineralne, cegJy klin-

kierowe, kamienie naturalne i sztuczne, blachy miedziane i cynkowe, dachówki ceramiczne lub cemento-

we oraz inne uwarunkowane historycznie. 

6. Niezalewnie od zasad ustalonych dla obiektów w rejestrze zabytków oraz ewidencji zabytków, 
ustala się obowiązek stosowania w obiektach nowych oraz przy wymianie, stolarki okiennej i drzwiowej 

jednorodnej stylowo, jednakowej na poziomie kondygnacji, z uwzględnieniem formy otworów, w kolorze 

biaJym lub naturalnego drewna. 
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7. W zakresie kolorystyki obiektów ustala się: 

a) stosowanie kolorów jasnych w pastelowych odcieniach w zakresie NCS wg nastę”ującego klucza: 
NCS S aabb - Y, NCS S aabb - YccR, NCS S aabb - G, NCS S aabb - Gc-cY; dla aa od 05 do 20, 

bb od 00 do 20, cc od 00 do 20, 

b) ograniczenie ilo`ci kolorów na fasadach budynków do trzech, z dopuszczeniem dodatkowego ko-

loru jako uzu”eJniającego akcentu, n”Ł gJównego wej`cia do budynku, wykusza, elementu rekla-

mowego oraz naturalnego koloru materiaJów budowlanych, n”Ł cegJy klinkierowej na cokole 
obiektu, 

c) ograniczenie kolorów ”oJaci dachowych do barw czerwonej, brązowej (i ich ”ochodnych) oraz 
odcieni szaro`ciŁ 

8. Na obszarze istniejącej ”romenady, na odcinku od drogi 07 KDL (ul. SŁ MaJachowskiego) do drogi 
013 KDL (ul. PowstaLców _ląskich) oraz na obszarze nowej ”romenady obowiązuje zasada jednorodnego 
rysunku nawierzchni, z wykorzystaniem materiaJów wysokogatunkowych; obiekty maJej architektury 

i wy”osawenia o ws”ólnych cechach stylistycznych i wysokich walorach estetycznych. 

9. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące realizacji ogrodzeL: 

1) zakaz stosowania ogrodzeL od strony dróg ”ublicznych i ciągów ”ieszych oraz na granicach bocznych 
dziaJek (międzysąsiedzkich) na odcinku od granicy frontowej do linii zabudowy; do”uszcza się wyrów-
nienie granic parcel: 

ｦ murkami o wysoko`ci maksimum 40 cm, wykonanymi z materiaJów wykoLczeniowych ce-

ramicznych, trwaJych i estetycznych, n”Ł cegJa klinkierowa w kolorach ciemnego brązu lub 
naturalnych, tj. marmur, granit, piaskowiec, 

ｦ wywo”Jotami strzywonymi o wysoko`ci do 1,20 m lub 

ｦ kom”ilacją obu ”owywszych s”osobów; 
2) wysoko`ć ogrodzeL na ”ozostaJych odcinkach granic - max. 1,5 m; 

3) zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL betonowych; 
4) nakaz stosowania ogrodzeL o estetycznych formach, z zastosowaniem materiaJów wykoLczenio-

wych, takich jak: metal, drewno, cegJa klinkierowaŁ 

10. Na terenach dziaJek do”uszcza się realizację elementów maJej architektury, tjŁ altan, ”ergoli, ba-

senów dekoracyjnych it”Ł, na warunkach dotyczących rozwiązaL materiaJowych i estetycznych jak wywejŁ 

11. Śla obiektów turystyczno - wypoczynkowo - pensjonatowych, hotelowych z funkcją gastrono-

miczną w ”arterze do”uszcza się lokalizacje zadaszonych ogródków z przeszklonymi `cianami i dachami, 

w s”osób nie kolidujący z zewnętrznymi ciągami pieszymi, oraz pod warunkiem zachowania warto`cio-

wych drzew i krzewów, bez zmniejszania ”owierzchni terenów zielonych, chyba we ustalenia na rysunku 
okre`lające linie zabudowy dla elementów wysuniętych ”oza lico budynku stanowią inaczej; nie do”usz-

cza się eks”ozycji i s”rzedawy na stoiskach handlowych ”rzed skle”ami w ”arterach budynkówŁ 

12. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące no`ników reklamowych: 

1) zakaz lokalizowania i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących wielko”owierzchniowych, samodzielnych, 

wolnostojących lub wbudowanych reklam, 

2) do”uszcza się lokalizację no`ników reklamowych i informacyjnych do”uszczonych odrębną uchwaJą 
Rady Miasta (w tym znaki Systemu Informacji Przestrzennej) oraz miejskie sJu”y ogJoszeniowe; 

3) reklamowe i informacyjne oznakowanie wJasnej dziaJalno`ci gos”odarczej do”uszcza się wyJącznie 

w formie na”isów lub szyldów umieszczanych na elewacji frontowej oraz jako wolnostojące ”rzed 
budynkiem, pod warunkiem dostosowania do wystroju elewacji; 

4) szyldy i reklamy nie mogą zasJaniać i ingerować w detale architektoniczne budynku; 

5) ”rojekty nowych obiektów oraz objętych modernizacją i rozbudową ”owinny zawierać rozwiązania 
dotyczące lokalizacji szyldów i reklam; 

6) do”uszcza się lokalizację tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowychŁ 

13. Śo”uszcza się lokalizację nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących obiektów stanowiących 
niezbędne wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego: budki telefoniczne, wiaty przystankowe, 

kosze na `mieci, Jawki ”arkowe, lam”y it”Ł, ”od nastę”ującymi warunkami: 

1) dostosowanie tych obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy, 
2) braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6657 ｦ Poz. 1146 

 

3) nie powodowania ograniczeL w komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, 

4) mowliwo`ci Jatwej likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego lub mowliwo`ci wykorzy-

stania zagospodarowania tymczasowego do celów zgodnych z planem. 

14. Ustala się obowiązek ”rzystosowania obiektów i rozwiązaL komunikacyjnych do ”otrzeb osób 
nie”eJnos”rawnych, w szczególno`ci obiektów ”ublicznych i usJugowych, budownictwa ”ensjonatowego, 
hotelowego i sanatoryjnego. 

15. Wszelkie obiekty na obszarze objętym planem, widoczne z obszaru morskich wód wewnętrznych 

i morza terytorialnego, nie mogą sugerować oznakowania nawigacyjnego swoją formą, kolorystyką i cha-

rakterystyką `wiecenia `wiateJ oraz nie mogą utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjnego, a urzą-
dzenia o`wietleniowe tych obiektów nie mogą ”owodować ”adania ”romieni `wietlnych bez”o`rednio na 
akwen. 

16. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się utrzymanie dotychczasowego zago-

spodarowania i uwytkowania terenów i obiektów z mowliwo`cią ”rze”rowadzenia ich remontówŁ 

17. Przebudowę istniejących obiektów do”uszcza się jedynie w celu doprowadzenia do stanu zgod-

nego z ustaleniami niniejszego planu. 

18. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu, na terenach ”rojektowanej zabudowy ”JnŁ ”ierzei 
istniejącej ”romenady, dopuszcza się lokalizację sezonowych stoisk handlowych i drobnej gastronomii, 

z wykluczeniem s”rzedawy ”otraw ”rzygotowywanych na miejscu i wymagających otwartego ognia - 

namioty o wymiarach 2,0 x 2,0 m ÷ 3,0 x 3,0 m, o wysokich walorach estetycznych, na stelawach 

z profili stalowych lub aluminiowych, w kolorze ecru lub innym jasnym; grupowane stanowiska namiotów 

o jednakowych wymiarach i kolorach. Lokalizacja stanowisk nie mowe ”owodować wycinki lub niszczenia 
warto`ciowych drzew lub krzewówŁ 

19. W przypadku realizacji nadmorskiej kJadki s”acerowej i związanych z nią zej`ć na ”lawę oraz reali-
zacji dróg 05 KŚL,KP”, 06 KŚL,KP” i 044 KP” do”uszcza się eta”owanie inwestycjiŁ 

20. Realizacja inwestycji na dziaJkach ”rzylegJych do drogi 044 KP” uwarunkowana konieczno`cią 
opracowania projektu budowlanego tej drogi. 

21. Śo czasu realizacji ciągu komunikacyjnego 034 KŚŚ-048 KP na szeroko`ci maxŁ 3,0 m dopuszcza 

się budowę tymczasowego zjazdu technicznego i ratowniczego na ”lawę, wykonanego z ”Jyt betonowychŁ 

§ 6. Zasady ”odziaJu terenuŁ 

1. Ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek budowlanych: 

1) utrzymanie i odtworzenie historycznych ”odziaJów ”arcelacyjnych w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwa-

torskiej; 

2) w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 0,25 ha, z wyjątkiem ”oJowonych w strefie ochrony konser-

watorskiej; 

3) w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 0,10 ha; 

4) w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej - 0,10 ha dla zabudowy pensjonatowej; 

5) ograniczenia wielko`ci wydzielanych dziaJek i zakazy ”odziaJów nie dotyczą wydzieleL ”od usJugi 
handlu i gastronomii, urządzenia infrastruktury technicznej oraz wydzieleL dojazdówŁ 

2. Ustala się zakaz dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek wynikających z potrzeb: 

1) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego; 

2) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanychŁ 

3. źasadę ”odziaJu terenów na dziaJki okre`lono na rysunku ”lanuŁ 

4. Śo”uszcza się Jączenie dziaJekŁ 

§ 7. źasady ochrony `rodowiskaŁ 

1. Ustala się zasadę realizacji i rozbudowy systemu gospodarki wodno-`ciekowej o wysokim stopniu 

s”rawno`ci, dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych miasta. 

2. Gospodarka odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 

zbiórki od”adówŁ 

3. Zaopatrzenie w cie”Jo z eliminacją ”aliw staJych, obniwającą sto”ieL zanieczyszczenia ”owietrzaŁ 
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4. Ograniczenie szkodliwego w”Jywu komunikacji na `rodowisko ”o”rzez zabiegi techniczne ”olega-

jące na us”okojeniu ruchu w strefach intensywnej zabudowy. 

5. Poza obszarami zainwestowanymi, w zagospodarowaniu terenów ustala się maksymalną ochronę 

i zachowanie istniejącego drzewostanu, z obowiązkiem wzbogacenia gatunkowego, z zakazem stosowa-

nia w projektowaniu i nasadzeniach obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków drzew i krzewów, 
w szczególno`ci: amerykaLskiej czeremchy ”óunej, rówy ”omarszczonej, wierzby kaspijskiej, robinii gro-

chodrzew. 

6. źe względu na ”oJowenie zachodniego fragmentu terenu objętego ”lanem w specjalnym obszarze 

ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ (SOO) PLH 320019 Wolin - Uznam, chroniącym siedliska przyrodnicze, 

na obszarze tym zabronione są dziaJania, które mogą w istotny s”osób ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodni-

czych oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt, a takwe w istotny s”osób mogą w”Jynąć negatywnie na 
gatunki, dla ochrony których obszar zostaJ wyznaczony; ”rzedsięwzięcia ”rowadzone na obszarze wyma-

gają ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowisko, a dziaJania o wyka-

zanym potencjalnie negatywnym w”Jywie wymagają zezwolenia w trybie ”rze”isów odrębnychŁ 

7. Na obszarze o”racowania wystę”ują ”rawnie chronione: 

1) siedliska przyrodnicze wymienione w roz”orządzeniu Ministra _rodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. 

w s”rawie okre`lenia rodzajów siedlisk ”rzyrodniczych ”odlegających ochronie: 
a) kidzina, 

b) nadmorskie wydmy inicjalne i nadmorskie wydmy biaJe - wydmy ruchome silnie zagrowone, 
z wys”ecjalizowaną szatą ro`linną, 

c) nadmorskie wydmy szare - wydmy ustabilizowane zbudowane z ”iasków ”ochodzenia morskiego, 
z za”oczątkowanym procesem glebotwórczym, wyksztaJcone w formie pasa na zapleczu wydm 

biaJych, 
d) nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, 

e) bory na wydmach nadmorskich, 

f) lasy mieszane na wydmach nadmorskich, 

g) pomorski las dębowo-brzozowy, 

h) kserotermiczne murawy napiaskowe; 

2) gatunki ro`lin wymienione w roz”orządzeniu Ministra _rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie 

gatunków dziko wystę”ujących ro`lin objętych ochroną: 
a) objęte ochroną `cisJą: 

ｦ cis pospolity, 

ｦ jarząb szwedzki, 
ｦ kruszyk szerokolistny, 

ｦ rokitnik zwyczajny, 

ｦ wiciokrzew pomorski, 

ｦ tajęwa jednostronna, 
ｦ sasanka Jąkowa, 
ｦ paprotka zwyczajna, 

ｦ widJak jaJowcowaty, 
b) objęte ochroną czę`ciową: 

ｦ bluszcz pospolity, 

ｦ kocanka piaskowa, 

ｦ turzyca piaskowa, 

ｦ konwalia majowa, 

ｦ kruszyna pospolita, 

ｦ marzanka wonna, 

ｦ turówka le`na, 

ｦ pierwiosnka lekarska, 

ｦ porzeczka czarna, 

ｦ kalina koralowa, 

ｦ bielistka siwa, 

ｦ drabik drzewkowaty, 

ｦ rokietnik pospolity, 

ｦ gajnik l`niący; 
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3) gatunki grzybów i ”orostów wymienione w roz”orządzeniu Ministra _rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. 

w s”rawie gatunków dziko wystę”ujących grzybów objętych ochroną: 
a) objęty ochroną `cisJą sromotnik fioJkowy, 
b) objęte ochroną czę`ciową: 

ｦ chrobotek le`ny, 
ｦ chrobotek reniferowy, 

ｦ ”Jucnica kolczasta, 
ｦ ”Jucnica kędzierzawa, 

8. Śla siedlisk, gatunków ro`lin, grzybów i ”orostów objętych ochroną obowiązują ograniczenia wy-

nikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie ”rzyrody lub innych aktualnie obowiązujących 
”rze”isów, w związku z czym, ”rzy ”odjęciu dziaJaL inwestycyjnych w ich obrębie, mogących ”rowadzić 
do ich ”rzeksztaJcenia lub niszczenia, obowiązuje bezwzględne ws”óJdziaJanie z organem wJa`ciwym do 

s”raw ochrony `rodowiska w zakresie zagospodarowania terenu, wycinania drzew i krzewów, wznosze-

nia obiektów, urządzeL i instalacji. 

9. W przypadku ”rzeksztaJcania lub niszczenia chronionych siedlisk ”rzyrodniczych oraz siedlisk chro-

nionych gatunków ro`lin, grzybów lub ”orostów obowiązują dziaJania ”rzyrodnicze rekom”ensujące ich 
utratę, dostosowane do charakteru ”rzeksztaJceLŁ 

10. Na obszarze o”racowania obowiązuje ochrona ”rawna istniejących ”omników ”rzyrodyŁ 

11. Wycinka drzew ”ro”onowanych do objęcia ochroną mowe nastą”ić wyJącznie w przypadkach 

szczególnie uzasadnionych niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz zagrowenia bez”ieczeLstwaŁ 

12. Na terenach ”oJowonych na ”óJnoc od ulicy S. veromskiego i Uzdrowiskowej, w przypadkach 

dziaJaL sanitarnych i ”ielęgnacyjnych ”owodujących konieczno`ć wycinki drzew i krzewów, ich uzu”eJ-
nienie nastą”ić mowe wyJącznie gatunkami zgodnymi z lokalnymi uwarunkowaniami siedliskowymi. 

13. Na obszarze o”racowania obowiązuje bezwzględna ochrona wód ”odziemnych zasilanych poprzez 

infiltrację wód o”adowychŁ 

14. Na obszarze o”racowania ustala się zakaz budowy nawierzchni dróg, `ciewek i ”laców z wuwlaŁ 

§ 8. Zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

1. Czę`ci terenu o”racowania objęte strefami ochrony konserwatorskiej w granicach oznaczonych na 

rysunku planu: 

1) strefą ｭA2ｬ ochrony historycznego zes”oJu Śzielnicy Nadmorskiej, obejmującą ukJad urbanistyczny 

dzielnicy uzdrowiskowo-kurortowej wraz z historyczną zabudową i zielenią (”rzedogródki, aleje), w”i-

sany do rejestru zabytków - nr rej. 1177, dec. PSOZ/SZ-n/5340/3391 z dnia 8 marca 1991 r., 

w obrębie której obowiązuje: 
a) ochrona zabytkowego ukJadu i rozplanowania ulic, 

b) utrzymanie i odtworzenie historycznych ”odziaJów ”arcelacyjnych w ”ostaci ”odziaJów geodezyj-

nych lub poprzez ich uczytelnienie w terenie (ogrodzenia, maJa architektura), 
c) zakaz zmiany s”osobu uwytkowania istniejących obiektów hotelowych, ”ensjonatowych, wcza-

sowych oraz leczniczych i sanatoryjnych na budynki o funkcji mieszkalnej, 

d) w budynkach hotelowych i pensjonatowych dopuszczalna realizacja jednego lokalu mieszkalnego 

o maksymalnej ”owierzchni uwytkowej 100 m2 na jeden obiekt, 

e) przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w s”osób jednolity, z materiaJów szlachetnych 

i trwaJych, z jednoczesnym wykorzystaniem elementów istniejących krawęwników oraz kamien-

nych ”Jyt chodnikowych, 
f) utrzymanie dawnych linii zabudowy, 

g) utrzymanie historycznej kom”ozycji obiektów z ograniczeniem zakresu dopuszczalnych prze-

ksztaJceL dachów i przyziemi i z dostosowaniem elementów nowych do kom”ozycji istniejącej, 
h) nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kom”ozycji zes”oJu i charakteru zabudowy 

sąsiadującej, 
i) rewaloryzacja zabudowy zabytkowej poprzez: 

ｦ ”rzywrócenie detalu architektonicznego oraz kolorystyki elewacji, 
ｦ likwidację elementów i detali dewaloryzujących wystrój elewacji, 

j) zakaz lokalizacji wolnostojących garawy samochodowych na poziomie terenu, 
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k) w przypadku przebudowy lub realizacji stacji transformatorowych lub innych niezbędnych kuba-

turowych obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów maJej architektury obowiązuje do-

stosowanie do charakteru dzielnicy, nawiązując do form z ”rzeJomu XIX/XX w., 

l) zachowanie warto`ciowej zieleni wysokiej i ”rzedogródków, z obowiązkiem odtworzenia nasa-

dzeL szeregowych (alei) ”rzyulicznych oraz kom”onowanego ukJadu zieleni wzdJuw ”romenady, 

m) zakaz lokalizacji ”awilonów o przeznaczeniu gastronomicznym i innym handlowo - usJugowym, 

poza miejscami do tego przeznaczonymi oraz lokalizacji innych tymczasowych obiektów budow-

lanych oraz ”rzeno`nych stoisk handlowych, 
n) na terenie okre`lonym w ustaleniach szczegóJowych odtworzenie charakteru architektonicznego 

dawnego Domu źdrojowego, ”od względem ksztaJtu i formy zewnętrznej na ”odstawie zacho-

wanych materiaJów historycznych, 
o) zagos”odarowanie ”óJnocnej ”ierzei istniejącej ”romenady w ujednolicony ”rzestrzennie s”osób, 

z zakazem lokalizacji obiektów, które ”od względem skali zabudowy, ksztaJtu i formy oraz detalu 

architektonicznego byJyby konkurującymi z istniejącą historyczną zabudową ”ierzei ”oJudniowej; 
2) strefą ｭB 1ｬ ochrony XIX-wiecznego zes”oJu urbanistycznego; 
3) strefą ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu - strefą ochrony brzegu morskiego i ”lawy oraz lewego brzegu uj`cia 

_winy, obejmującą krajobraz kulturowy czę`ci miasta na styku z wodami Zatoki Pomorskiej i uj`ciem 

_winy; teren ”owstaJy w efekcie za”lanowanych dziaJaL inwynierskich związanych z budową weglu-

gowego toru wodnego z wyj`ciem na morze i ”ort, wJączony w obszar miasta w 1 ćwŁ XIX w., 

w obrębie której obowiązują okre`lone ”lanem ustalenia mające na celu ”odtrzymanie istniejącej 
kompozycji przestrzennej i zieleni; 

4) strefą ｭEｬ ochrony eks”ozycji fortyfikacji nowowytnych, w obrębie której obowiązują okre`lone ”la-

nem ustalenia mające na celu za”ewnienie eks”ozycji ｭFortu Zachodniegoｬ ”oJowonego ”oza ”JdŁ gra-

nicą o”racowania ”lanu, obejmujące dziaJania w zakresie ksztaJtowania zieleni i ograniczenia wysoko-

`ci ”rojektowanej zabudowyŁ 

2. W zakresie ochrony obiektów architektury o warto`ciach kulturowych obowiązuje: 

1) wobec obiektów w”isanych do rejestru zabytków: 
a) trwaJe zachowanie obiektu i jego funkcji w zakresie uksztaJtowania bryJy, materiaJu budowlanego 

i rodzaju pokrycia dachu, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego oraz ukJadu i wystroju 

wnętrz, 
b) ochrona bez”o`redniego otoczenia obiektu w zakresie zagospodarowania i zabudowy sąsiednich 

dziaJek budowlanych, 
c) ”rzywrócenie charakterystycznego detalu architektonicznego zewnętrznego i wewnętrznego tam, 

gdzie detal ten ulegJ zniszczeniu, na ”odstawie ”rze”rowadzonych badaL historycznych oraz 
ustalenie ”ierwotnej kolorystyki `cian zewnętrznych, 

d) likwidacja tych elementów i detali budowlanych, które dewaloryzują wystrój elewacji, tjŁ: ws”óJ-
czesne balustrady balkonowe, stolarka drzwiowa i okienna bez charakterystycznych ”odziaJów 
”owierzchni szklonych, niewJa`ciwy materiaJ okJadzinowy it”Ł, 

e) wspóJdziaJanie z wJa`ciwym organem dsŁ ochrony zabytków w ”rzy”adku ”odjęcia ”rac w obrę-
bie obiektu, 

2) wobec obiektów w ewidencji zabytków: 
a) zachowanie uksztaJtowania bryJy budynku - gabarytów i ksztaJtu dachu, materiaJu budowlanego, 

pokrycia, kompozycji elewacji i zewnętrznego detalu architektonicznego, 
b) stosowanie tradycyjnych materiaJów budowlanych ”rzy wymianach zniszczonych elementów 

oraz ustalenie ”ierwotnej kolorystyki `cian zewnętrznych, 
c) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem dsŁ ochrony zabytków w ”rzy”adku ”odjęcia ”rac mają-

cych w”Jyw na zewnętrzną formę obiektu, 
d) zawiadomienie wJa`ciwego organu dsŁ ochrony zabytków o konieczno`ci rozbiórki obiektu (”o 

uzyskaniu orzeczenia o jego zJym stanie technicznym), z obowiązkiem s”orządzenia jego inwenta-

ryzacji budowlanej, w tym fotograficznej. 

3. Śo”uszcza się zachowanie istniejącej ”odstawowej formy architektonicznej obiektów w ewidencji 

zabytków, niezalewnie od ”arametrów zabudowy okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych terenów ele-

mentarnych. 
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§ 9. źasady obsJugi komunikacyjnejŁ 

1. Na terenie objętym o”racowaniem ustala się strefy komunikacyjne: 

1) strefa ”iesza obejmująca teren istniejącej ”romenady oraz ulic śŁ Gierczak i fragment ulicy JŁ SJowac-

kiego ”omiędzy ulicą JŁ Matejki i J. PiJsudskiego, w której docelowo (”o zrealizowaniu ukJadu komuni-

kacyjnego Dzielnicy, w tym nowego odcinka ulicy Sienkiewicza do ”oJączenia z ul. Jachtową) obowią-
zuje u”rzywilejowanie ruchu ”ieszego; dostę”no`ć dla komunikacji koJowej wyJącznie dla ”ojazdów 
uprzywilejowanych oraz uwytkowników, dostaw towarów (z uwyciem wyJącznie samochodów o tonawu 
do 3,5 t), sJuwb miejskich i zbiorowej komunikacji miejskiej oraz dojazdu do skle”ów w istniejących loka-

lizacjach o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 200 m2, z mowliwo`cią ograniczenia czasowego; 

2) strefa ograniczonej dostę”no`ci komunikacyjnej obejmująca ”ozostaJą czę`ć terenu Śzielnicy, w któ-
rej obowiązuje ograniczenie dostę”u dla samochodów dostawczych i cięwarowych o tonawu do 3,5 t 

do dojazdów koniecznych, z wyjątkiem ”ojazdów u”rzywilejowanych i czasowych dojazdów autobu-

sów turystycznych, zbiorowej komunikacji miejskiej oraz dojazdu do skle”ów w istniejących lokaliza-

cjach o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 200 m2. 

2. Na terenie Śzielnicy utrzymuje się istniejący ”rzebieg ulic oraz ustala się budowę ulic w formie sięga-

czy do”rowadzających ruch samochodowy do terenów nowej zabudowy ”oJowonych na ”JnŁ od ul. S. ve-

romskiego i ul. Uzdrowiskowej. 

3. W kwartale ulic: Uzdrowiskowa, BŁ Chrobrego, JŁ SJowackiego i B. Trentowskiego odtwarza się hi-

storyczny ukJad dróg wewnętrznychŁ 

4. Ustala się realizację ”romenady nadmorskiej. 

5. Ustala się realizację ogólnodostę”nych stanowisk ”arkingowych dla samochodów osobowych 

w formie zatok przyulicznych, z zakazem realizacji nowych w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej, 

z wyjątkiem drogi 01 KDZ. 

6. Śla nowej zabudowy oraz czę`ci rozbudowywanych budynków ustala się nastę”ujące minimalne 

wskauniki miejsc postojowych, z zastrzeweniem § 11 ust. 1 lit. h oraz § 11 ust. 2 lit. i: 

a) hotele, pensjonaty, sanatoria, zakJady ”rzyrodolecznicze, lokale gastronomiczne, handlowe 

i usJugowe, sale konferencyjne, obiekty s”ortowe: 
ｦ 1 miejsce ”ostojowe ł1 ”okój hotelowy lub ”ensjonatowy x 0,8, 
ｦ 1 miejsce postojowe /40 m² ”owierzchni uwytkowej lokalu handlowego lub usJugowego, 
ｦ 1 miejsce postojowe /10 miejsc w lokalu gastronomicznym, sali konferencyjnej, klubie, 

ｦ 1 miejsce ”ostojowe ł10 uwytkowników obiektu s”ortowego, 
ｦ 1 miejsce postojowe /5 zatrudnionych, 

b) budynki mieszkalne: 

ｦ 2 miejsce postojowe /1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej, 

ｦ 1 miejsce postojowe /1 mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej x 0,8, 

c) w ”rzy”adku Jączenia funkcji obowiązuje wskaunik Jączny z zastosowaniem ws”óJczynnika 0,7Ł 

7. Śo”uszcza się realizację ”arkingów ”odziemnych pod budynkami, pod warunkiem s”eJnienia wy-

mogów § 11, ust. 8. 

8. W przypadku braku mowliwo`ci za”ewnienia okre`lonej w ust. 6 liczby miejsc parkingowych na 

wJasnej dziaJce, równiew w związku z ograniczeniami zawartymi w § 11 ust. 1 lit. h oraz § 11 ust. 2 lit. i, 

do”uszcza się mowliwo`ć ich za”ewnienia jako ogólnodostę”nych miejsc parkingowych na terenie za-

miennym w granicach objętych niniejszym planem; dla nowej zabudowy pensjonatowo-hotelowej UT po-

Jowonej na ”JnŁ od ul. veromskiego i Uzdrowiskowej oraz na terenach 137 UT i 138 UT na wJasnej dziaJce 
nalewy za”ewnić min. 60% ilo`ci miejsc parkingowych wyliczonych zgodnie z ust. 6. 

9. Realizacja inwestycji bez zapewnienia wymaganej liczby miejsc parkingowych jest niedopuszczalna, 

z wyjątkiem terenów: U”, UH,UG, UK,ZP. 

10. Na drogach, na których do”uszcza się nawierzchnie z masy bitumicznej lub betonowej ustala się 
zastosowanie fragmentów wzdJuw krawęwników z kostki kamiennej. 
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§ 10. źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

1. Zaopatrzenie w wodę: 

1) uródJem zaopatrzenia w wodę są ujęcia komunalne: ｭWydrzanyｬ i ｭGranicaｬ, zlokalizowane poza ob-

szarem opracowania; 

2) ustala się obowiązek ”odJączania wszystkich obiektów do zbiorczej, miejskiej sieci wodociągowej; 
3) istniejące na obszarze o”racowania sieci wodociągowe do zachowania; 
4) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uwzględniającą inne `rednice i nowe materiaJy; 
5) sieć wodociągową ”rowadzić w liniach rozgraniczenia dróg i ciągów ”ieszych; 
6) odcinki istniejącej sieci wodociągowej, kolidujące z ustaleniami planu miejscowego, wymagają ”rzeJo-

wenia w s”osób zgodny z zasadami planu; 

7) zapewnienie zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych z istniejących studni ”ublicznych zlokali-
zowanych na terenach: 104 UT, 117a UZ, 05 KDL,KPp projektowanych na terenach 13 ZP, 60b Up, 

134a IT, poprzedzone rozpoznaniem hydrogeologicznym; 

8) woda do celów ”rzeciw”owarowych z istniejących i ”rojektowanych hydrantów zamontowanych na 

komunalnej sieci wodociągowej oraz z istniejących i projektowanych studni publicznych; dopuszcza 

się ”obór z morza; 

9) dla zabudowy wysokiej ”rzewidzieć hydrofornie wbudowane; 
10) istniejące na terenie 36 źP ujęcie wód leczniczych ｭTeresaｬ oraz na terenie 130 Uź ujęcie wód lecz-

niczych ｭJantarｬ - do dalszego uwytkowania: 
a) ujęcie ｭTeresaｬ z zatwierdzoną strefą ochrony bez”o`redniej o wymiarach 10 m x 10 m, 

b) ujęcie ｭJantarｬ wbudowane w istniejący źakJad Przyrodoleczniczy ｭRusaJkaｬ. 

2. Od”rowadzenie `cieków sanitarnych: 

1) wyJącznie ”o”rzez istniejący i projektowany system kanalizacji grawitacyjno-ci`nieniowej do komu-

nalnej oczyszczalni `cieków w _winouj`ciu; 
2) gJówne kierunki od”rowadzenia `cieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sienkiewi-

cza i ul. B. Chrobrego, kierowanej do przepompowni przy ul. Uzdrowiskowej oraz P1, zlokalizowanej 

”oza granicą o”racowania ”lanu; 
3) istniejące na obszarze o”racowania sieci kanalizacji sanitarnej do zachowania; 
4) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uwzględniającą inne `rednice i nowe materiaJy; 
5) kolektory kanalizacyjne ”rowadzić w liniach rozgraniczenia dróg; 
6) odcinki istniejącej sieci kanalizacyjnej, kolidujące z ustaleniami planu miejscowego, wymagają ”rzeJo-

wenia w s”osób zgodny z zasadami planu. 

3. Od”rowadzenie wód o”adowych: 

1) poprzez system istniejącej i projektowanej miejskiej kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu, do 

rzeki _winy; 
2) ”rojektowane gJówne kierunki od”rowadzenia wód o”adowych: 

a) wzdJuw ul. B. Chrobrego, z wylotem w rejonie bazy promowej ｭCentrumｬ, 
b) wzdJuw ul. Uzdrowiskowej, z wylotem w rejonie portu jachtowego ｭCztery Wiatryｬ lub do Basenu 

PóJnocnego; 
3) istniejące na obszarze o”racowania sieci kanalizacji deszczowej do zachowania; 
4) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci, uwzględniającą inne `rednice i nowe materiaJy; 
5) nakaz wy”osawenia w sieci kanalizacji deszczowej obszarów nowej zabudowy; 
6) ”rojektowane sieci ”rowadzić w liniach rozgraniczenia dróg; 
7) do”uszcza się ”rzebudowę odcinków istniejącej sieci kolidujących z ustaleniami planu; 

8) do czasu realizacji projektowanej kanalizacji deszczowej, do”uszcza się od”rowadzenie i neutralizację 
wód o”adowych z terenów ulic oraz ”arkingów, ”laców i powierzchni utwardzonych z terenów cią-
gów ”ieszo-jezdnych i pieszych oraz z terenów o funkcjach usJugowych ”o”rzez se”aratory do studni 

chJonnychŁ 

4. Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów: 

1) usuwanie od”adów w obowiązującym systemie gospodarki odpadami dla miasta _winouj`cie; 
2) obowiązuje selektywna zbiórka od”adów - wstę”ne segregowanie i gromadzenie w pojemnikach o ro-

dzaju i wielko`ci od”owiedniej do zastosowania; 
3) wywóz od”adów s”ecjalistycznym transportem na wysypisko gminne zlokalizowane poza obszarem 

opracowania. 
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5. Zaopatrzenie w gaz: 

1) gaz ziemny sieciowy do”rowadzony gazociągiem `redniego ci`nienia ze stacji redukcyjnej w rejonie 

ulic StanisJawa Moniuszki - Henryka Sienkiewicza, zlokalizowanej poza obszarem opracowania; 

2) zaopatrzenie w gaz do celów socjalno-bytowych, grzewczych i potrzeb technologicznych w sektorze 

usJug; 
3) zao”atrzenie odbiorców w gaz ”rzez ”odJączenie do istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej `rednie-

go ci`nienia; 
4) sieć rozdzielcza `redniego ci`nienia z zastosowaniem węzJów redukcyjnych na ”oszczególnych bu-

dynkach; 

5) sieci gazowe lokalizować ”oza jezdnią w liniach rozgraniczenia dróg i ciągów pieszych. 

6. Zaopatrzenie w cie”Jo: 

1) dla obiektów ”rojektowanych i istniejących, nie zasilanych z istniejącej sieci cie”lnej, ustala się indy-

widualne uródJa cie”Ja zasilane ekologicznymi no`nikami energii (gaz przewodowy, energia elektrycz-

na), z zakazem stosowania ”aliw staJych oraz oleju o”aJowego; 
2) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących sieci cie”JowniczychŁ 

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

1) dla obiektów istniejących utrzymuje się dotychczasowy s”osób zao”atrzenia; 
2) zasilanie obiektów na ”oziomie niskich na”ięć rozdzielczą siecią kablową z istniejących i projektowa-

nych stacji transformatorowych na obszarze objętym planem i poza obszarem opracowania; 

3) elektroenergetyczne sieci kablowe lokalizować ”oza jezdnią w liniach rozgraniczenia dróg i ciągów 
pieszych; 

4) o`wietlenie ulic i ciągów ”ieszych lampami na sJu”ach, z zachowaniem wymogów ustalonych w § 8; 

5) odcinki istniejących linii kablowych, kolidujące z ustaleniami planu miejscowego, wymagają ”rzeJowe-

nia w s”osób zgodny z zasadami planu; 

6) ustala się zakaz ”rowadzenia sieci na”owietrznych; 

8. Telekomunikacja: 

1) obsJuga telekomunikacyjna obszaru o”racowania ”rzez centralę telefoniczną w _winouj`ciu - poza 

obszarem opracowania; 

2) linie telefoniczne wykonać jako linie kablowe; 

3) telekomunikacyjne sieci kablowe lokalizować ”oza jezdnią w liniach rozgraniczenia dróg i ciągów ”ieszych; 
4) odcinki istniejących linii kablowych, kolidujące z ustaleniami planu miejscowego, wymagają ”rzeJowe-

nia w s”osób zgodny z zasadami planu. 

9. W granicach terenów elementarnych, w wyznaczonych liniach zabudowy, do”uszcza się lokaliza-

cję urządzeL technicznej obsJugi obiektów budowlanych i obiektów ”omocniczych, których konieczno`ć 
realizacji uzasadniają względy techniczne i ekonomiczne, sJuwących zao”atrzeniu terenów w elektrycz-

no`ć, cie”Jo, gaz, wodę oraz od”rowadzających `ciekiŁ 

§ 11. źasady zagos”odarowania wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

1. Dla strefy ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej, obejmującej obszar lokalizacji zakJadów i urządzeL lecznictwa 
uzdrowiskowego oraz innych obiektów sJuwących lecznictwu uzdrowiskowemu i obsJudze ”acjenta lub 
turysty, ustala się: 

a) ”rocentowy udziaJ terenów zielonych nie mniej niw 75% powierzchni obszaru, 

b) zakaz lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem modernizacji 

obiektów istniejących, bez mowliwo`ci zwiększenia ”owierzchni ich zabudowy, 
c) realizację nowej bazy noclegowej gJównie w formie ”ensjonatów, 
d) zakaz uruchamiania ”ól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych i cam-

pingowych, 

e) zakaz prowadzenia targowisk, z wyjątkiem ”unktów s”rzedawy ”amiątek, wyrobów ludowych, 
”roduktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach i miejscach wyzna-

czonych planem, 

f) zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci rolniczej, szczególnie trzymania zwierząt gos”odarskich, 
g) zakaz lokalizacji ”unktów dystrybucji ”roduktów naftowych, nawozów sztucznych, skJadowania 

od”adów i o”aJu, 
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h) na terenach dziaJek zakaz lokalizacji ”arkingów o liczbie miejsc ”ostojowych większej niw 10% 
miejsc noclegowych w obiekcie, 

i) zakaz parkowania samochodów ”oza miejscami do tego przeznaczonymi i oznakowanymi, 

j) zakaz lokalizacji trwaJych i tymczasowych obiektów i urządzeL, które mogą utrudniać lub zakJó-
cać ”rzebywanie ”acjentów na tym obszarze, a w szczególno`ci: stacji bazowych telefonii ko-

mórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitują-
cych fale elektromagnetyczne, 

k) zakaz lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, w szczególno`ci ta-

kich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie ryb, garbarnie, 
l) zakaz stosowanie w budownictwie materiaJów uznawanych za szkodliwe dla zdrowia ludzi 

i `rodowiska, 
m) zakaz organizowania imprez masowych i dziaJalno`ci o charakterze rozrywkowym zakJócającej ci-

szę nocną w godzŁ 22ºº-6ºº, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie 

imprez gminnych, 

n) zakaz wszystkich czynno`ci zabronionych, ujętych w wykazie dla stref ｭBｬ i ｭCｬ. 

2. Dla strefy ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej zawierającej nieuciąwliwe obiekty usJugowe, turystyczne, 
rekreacyjne, sportowe, komunalne, budownictwa mieszkaniowego oraz inne zas”okajające ”otrzeby osób 
”rzebywających w uzdrowisku, ustala się: 

a) ”rocentowy udziaJ terenów zielonych nie mniej niw 55% ”owierzchni obszaru, 
b) zakaz stosowanie w budownictwie materiaJów uznawanych za szkodliwe dla zdrowia ludzi 

i `rodowiska, 
c) lokalizacji zakJadów ”rzemysJowych, ”unktów sku”u zJomu i ”roduktów rolnych, 
d) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni większej niw 400 m2 z obiektami towarzy-

szącymi, 

e) zakaz lokalizacji stacji paliw i urządzeL emitujących fale elektromagnetyczne mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, nie bliwej niw 500 m od obszaru strefy ｭAｬ, ”unktów dystrybucji 

i skJadowania artykuJów uciąwliwych dla `rodowiska, 
f) zakaz wyrębu drzew le`nych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych, 
g) zakaz ”ozyskiwania surowców mineralnych, innych niw naturalne surowce lecznicze, 
h) zakaz robót melioracyjnych ”owodujących niekorzystną zmianę stosunków gruntowo-wodnych, 

i) zakaz lokalizowania ”arkingów o wielko`ci ”owywej 50 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, dostawczych i autobusów, 

j) zakaz wszystkich czynno`ci zabronionych, ujętych w wykazie dla strefy ochronnej ｭCｬ. 

3. Dla strefy ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej mającej w”Jyw na zachowanie walorów krajobrazowych, 
klimatycznych oraz ochronę zJów naturalnych surowców leczniczych, ustala się: 

a) ”rocentowy udziaJ terenów zielonych nie mniej niw 45% powierzchni obszaru, 

b) zakaz stosowania w budownictwie materiaJów uznawanych za szkodliwe dla zdrowia ludzi i `ro-

dowiska, 

c) zakaz dokonywania nie”lanowanego wyrębu drzew, z wyjątkiem cięć sanitarnych, 
d) zakaz dziaJaL ”owodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych, 
e) zakaz lokalizacji uciąwliwych obiektów budowlanych, w tym zakJadów ”rzemysJowych, 
f) zakaz ”rowadzenia dziaJaL mających w”Jyw na fizjografię uzdrowiska i jego zaJowenie ”rzestrzen-

ne lub wJa`ciwo`ci lecznicze klimatu. 

4. Na obszarze nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego, stanowiącego jednocze`nie obszar bez”o`red-

niego zagrowenia ”owodzią, obowiązują zakazy i nakazy wynikające z ”rze”isów odrębnych, w szczególno`ci: 

1) na obszarze ”asa technicznego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego: 

a) zakaz realizacji wszelkich inwestycji nie związanych z ochroną brzegu, z dopuszczeniem okre`lo-

nych w ustaleniach szczegóJowych i oznaczonych na rysunku ”lanu: kJadki s”acerowej wzdJuw 
wydmy, platform widokowych, ”rzej`ć ”ieszych i technicznych zjazdów na ”lawę, tymczasowych 

obiektów rekreacyjno-sportowych i ratowniczych na terenie ”lawy oraz tymczasowych obiektów 
gastronomicznych na terenie ”lawy, lokalizowanych ”o uzyskaniu stosownych zezwoleL wyma-

ganych przepisami odrębnymi, 

b) zakaz lokalizacji obiektów ”rzy”ominających znaki nawigacyjne, zarówno ”od względem wyglądu, 
jak i charakterystyki `wiateJ, mogących utrudniać identyfikację staw i `wiateJ nabiewników, 
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c) nakaz stosowania o`wietlenia obiektów lądowych oraz szlaków komunikacyjnych (jezdnie, chodniki, 
promenady) od strony wody ”osiadającego ”rzesJony uniemowliwiające bez”o`rednie ”adanie 
promieni `wietlnych ”oza linię brzegu lub nabrzewa; 

2) na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego: 

a) zakaz lokalizacji obiektów ”rzy”ominających znaki nawigacyjne, zarówno ”od względem wyglą-
du, jak i charakterystyki `wiateJ, mogących utrudniać identyfikację staw i `wiateJ nabiewników, 

b) nakaz stosowania o`wietlenia obiektów lądowych oraz szlaków komunikacyjnych (jezdnie, chod-

niki, promenady) od strony wody ”osiadającego ”rzesJony uniemowliwiające bez”o`rednie ”adanie 
promieni `wietlnych ”oza linię brzegu lub nabrzewa, 

3) w przypadku prowadzenia prac ziemnych na obszarze projektowanego pasa ochronnego, w odlegJo`ci 
mniejszej niw 4,0 m od odlądowej granicy pasa technicznego, wymagane zgJoszenie ich roz”oczęcia 

w ”lacówce terenowej Urzędu MorskiegoŁ 

5. Na obszarze zagrowenia ”owodzią wodą 1%, ”oJowonym ”oniwej rzędnej 1,55 m n.p.m., oznaczo-

nym na rysunku ”lanu, narawonym na zalewanie lub podtapianie, obowiązuje ”osadowienie zabudowy 
”owywej tej rzędnejŁ 

6. Na terenach w granicach portu morskiego obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów ”od względem 

wyglądu, jak i charakterystyki `wiateJ ”rzy”ominających znaki nawigacyjne, mogących utrudniać identyfi-
kację staw i `wiateJ nabiewników; w ”rzy”adku zastosowania o`wietlenia ”owinno ono ”osiadać ”rzesJo-

ny uniemowliwiające bez”o`rednie ”adanie ”romieni `wietlnych na wodęŁ 

7. Na terenie górniczym i obszarze górniczym obowiązuje: 

a) maksymalna ochrona ”odJowa gruntowego przed zanieczyszczeniem poprzez zakaz wprowadzania 

`cieków do gruntu, w tym mycia ”ojazdów samochodowych, 

b) realizacja kanalizacji deszczowej od”rowadzającej wody o”adowe ze wszystkich ”owierzchni 
utwardzonych i ”oJaci dachowych, 

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych 
”o”rzez se”aratory do studni chJonnych, 

d) nakaz wykonywania zadaszeL nad miejscem gromadzenia od”adów staJych, 
e) zakaz budowy dróg, `ciewek i ”laców z wuwla, 
f) zakaz wykonywania nowych ujęć wody, z wyjątkiem studni publicznych. 

8. Ustala się ograniczenia wynikające z warunków gruntowych-wodnych: 

a) w ”rzy”adkach gJębszego zalegania gruntów luunych konieczno`ć dogęszczenia lub ich wymiany, 

b) w ”rzy”adku realizacji ”od”iwniczeL i garawy ”odziemnych nalewy uwzględnić wahania wody 
gruntowej, szczególnie ”rzy ich zagJębieniu ”oniwej 2,5 m n.p.m., 

c) ze względu na s”ecyficzne warunki wodne, szczególnie Jatwą do zakJócenia równowagę wymia-

ny wód sJodkich i sJonych w strefie brzegu morskiego obowiązuje: 
ｦ wszelkie podziemne czę`ci budowli oraz sieci infrastruktury wykonywać bez okresowego ob-

niwania zwierciadJa wody, 
ｦ stosowanie rurociągów tJocznych i przepompowni zamiast sieci grawitacyjnych, 

ｦ wykonywanie gJębszych wyko”ów w osJonie `cianki szczelnej i wodoszczelnego ekranu po-

niwej dna, 
ｦ zakaz odwodnieL za ”omocą otworów wiertniczych oraz drenawy, z wyjątkiem krótkotrwa-

Jych odwodnieL za ”omocą igJofiltrów, 
d) stosowanie rozwiązaL ustalonych ”o ”rze”rowadzeniu badaL geologiczno-inwynierskichŁ 

9. Tereny wojskowe, oznaczone symbolem ｭTZｬ, są terenami zamkniętymi, wyJączonymi z gospodarki 

przestrzennej gminy, gdzie nadzór nad zagos”odarowaniem przestrzennym sprawuje wojewoda. 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 12. Dla terenów elementarnych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

 

1. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

1 TS - powierzchnia 0,1930 ha ark. nr 1 

2 TS - powierzchnia 0,3922 ha 

3 TS - powierzchnia 0,9306 ha 

1) przeznaczenie terenu  tereny s”ecjalne związane z ochroną granicy ”aLstwowej; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, z wyjątkiem do”uszczalnych obiektów 
specjalnych 

b) zagospodarowanie i utrzymywanie w stanie za”ewniającym 

widoczno`ć linii granicy ”aLstwowej i znaków granicznych, 
c) na terenie 3 TS ”iesze ”rzej`cie graniczne wzdJuw ”lawy; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie 1 TS siedliska przyrodnicze ”odlegające ochronie - bory 

na wydmach nadmorskich - objęte obszarem ochrony siedlisk 

ｭNatura 2000ｬ- obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie 2 TS siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy szare, bory na wydmach nadmorskich (patrz 

rysunek planu) - objęte obszarem ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ- 
obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) na czę`ci terenu 3 TS siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie 
- kidzina, wydmy inicjalne i nadmorskie wydmy biaJe, wydmy 

szare (patrz rysunek planu) - objęte obszarem ochrony siedlisk 

ｭNatura 2000ｬ- obowiązują ustalenia wg § 7, 

d) na terenie 1 TS i 2 TS utrzymanie i ochrona zieleni le`nej 
”od”orządkowana ”odstawowej funkcji terenów; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 obszary i obiekty objęte ochroną nie wystę”ują; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rze”rowadzenie koniecznych sieci infrastruktury 
technicznej związanej z funkcja ”odstawową; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) tereny 2 TS i 3 TS ”oJowone na obszarze ”asa technicznego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren 1 TS ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 4. 

2. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

4a UTp - powierzchnia 13,7229 ha ark. nr 1, 3, 4, 6 

4 UTp - powierzchnia 4,6568 ha ark. nr 6, 7, 

5UTp - powierzchnia 9,1214 ha ark. nr 6, 7, 9, 10 

6UTp - powierzchnia 14,9090 ha ark. nr 9, 10, 12, 

13 

7 UTp - powierzchnia 1,9935 ha ark. nr 12 

1) przeznaczenie terenu  ”lawa i wydmy nadmorskie; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) utrzymuje się uwytkowy, rekreacyjno-wypoczynkowy charakter 

”lawy, 
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b) zasady zagospodarowania na terenie 4a UTp, w czę`ci oznaczonej 
na rysunku planu, zgodnie z planem ochrony obszaru 

ｭNatura 2000ｬ, 
c) zakaz zabudowy trwaJej nie związanej z ochroną brzegu morskiego, 

z wyjątkiem zej`ć i zjazdów na ”lawę, kJadki s”acerowej wzdJuw 
wydmy oraz obiektów związanych z ratownictwem ”lawowym, 

d) lokalizacja zej`ć na ”lawę na ”rzedJuweniu ciągów ”ieszych: 046 KP, 
047 KP, 048 KP, 050 KP, 051 KP i teren 45 UTm, 053 KP, 

054 KP, 054a KP, 055a KP, 056a KP, 057a KP, 060 KP i teren 

65 Utm, 061 KP, 062 KP, 064 KP, drogi 039a KDD, 

- na ”rzedJuweniu ciągów ”ieszych: 046 KP, 048 KP, 056a KP, 
064 KP i drogi 039a KŚŚ obowiązuje dostosowanie zej`ć na 
”otrzeby zjazdów na ”lawę s”rzętu cięwkiego, ”Jywającego s”rzętu 
s”ortowego oraz na ”otrzeby osób nie”eJnos”rawnych, 

e) ”rzebieg kJadki s”acerowej na sJu”ach - wzdJuw wydmy na odcinku 

od ciągu ”ieszego 048 KPdo ciągu ”ieszego 057a KP, z platformą 
widokową na osi terenu 055a KP i 62 KPr - wg rysunku planu, 

- do”uszcza się ”odniesienie ”latformy widokowej ”owywej kJadki ze 
względu na lokalizację budynku socjalno-technicznego WOPR, 

- w ”rzebiegu kJadki realizacja maJych ”latform wy”osawonych 

w Jawki, 
- wzdJuw caJego ”rzebiegu kJadki o`wietlenie na sJu”ach, 
- na terenie ”lawy, ”rzy zej`ciach z kJadki do”uszczalna lokalizacja 
natrysków, 

f) na terenie 5 UTp, pod tarasem widokowym na osi terenu 62 KPr, 

lokalizacja budynku socjalno-technicznego ratowników WOPR, 
skomponowana architektonicznie z tarasem: 

- do”uszcza się ”odniesienie ”latformy widokowej ”owywej kJadki ze 
względu na lokalizację budynku socjalno-technicznego WOPR, 

g) do czasu realizacji obiektu j.w. do”uszcza się na lokalizację budynku 

w rejonie ciągu 056a KP, w obszarze wyznaczonym 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy: 

- powierzchnia zabudowy do 160 m2, 

- wysoko`ć zabudowy 1 kondygnacja - do 4,0 m, 

- dach ”Jaski, 
h) w rejonach zej`ć na ”lawę na ”rzedJuweniu ciągów ”ieszych 048 KP 

i 054 KP, w obszarach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy, do”uszcza się lokalizację tymczasowych, 1-kondygsn., 

obiektów usJugowych gastronomii, 

- obiekt o podstawowej formie ”rosto”adJo`cianu, o maksymalnej 

wysoko`ci 3,5 m, 

- obiekty o wysokich walorach estetycznych, otwarte lub kryte, 

wykonane z materiaJów naturalnych, z duwym udziaJem drewna, 

z dopuszczeniem osJon awurowych iłlub z trwaJych materiaJów 
”rzeuroczystych, 
- w ”rzy”adku lokalizacji obiektów ”o obu stronach zej`cia 
”lawowego, obowiązuje zabudowa symetryczna ”od względem 

podstawowej formy i wielko`ci, 
- zakaz lokalizacji obiektów ty”u camping, kontener, namiot, barak, 

- poza obszarem wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy do”uszcza się uJowenie drewnianych tarasów 

i pomostów, 
i) do”uszcza się lokalizację tymczasowych, rozbieralnych urządzeL 

sportowych, rekreacyjnych i obiektów ratownictwa ”lawowego, 
j) wzdJuw zej`ć na ”lawę do”uszcza się ”rzebieg ”rzyJączy 

infrastruktury technicznej; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
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4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu 4a UT” i 4 UT” siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - kidzina, wydmy inicjalne i nadmorskie wydmy biaJe, 
nadmorskie wydmy szare - czę`ciowo objęte obszarem ochrony 

siedlisk ｭNatura 2000ｬ(patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia 
wg § 7, 

b) na czę`ci terenu 5 UTp, 7 UT” siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - kidzina, wydmy inicjalne i nadmorskie wydmy biaJe, 
nadmorskie wydmy szare (patrz rysunek planu) - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

c) na czę`ci terenu 6 UT” siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie 
- kidzina, wydmy inicjalne i nadmorskie wydmy biaJe, nadmorskie 

wydmy szare, nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika (patrz 

rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

d) na terenie wydm stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną 
`cisJą i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 czę`ci terenu 4a UTp (patrz rysunek planu) oraz tereny 4 UTp, 

5 UTp i 6 UT” ”oJowone w strefie ｭK 5ｬochrony krajobrazu, 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z ciągów ”ieszych - zej`ć na ”lawę; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) w rejonach zej`ć na ”lawę na ”rzedJuweniu ciągów ”ieszych 048 KP 

i 054 KP do”uszcza się budowę tymczasowych ”rzyJączy wody 

i energii elektrycznej w technologii umowliwiającej demontaw, 
związanych z tymczasowymi obiektami gastronomicznymi 

i sportowo-rekreacyjnymi, 

b) obsJuga w zakresie sanitarnym (w.c., natryski) na terenie 

oznaczonym symbolem 34 Up i 49 Up; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren 4 UTp i czę`ci terenów: 4a UT”, 5 UTp (patrz rysunek planu) 

”oJowone w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) czę`ci terenów 4a UT”, 5 UTp i 6 UTp (patrz rysunek planu) 

”oJowone w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 2, 

c) czę`ć terenu 6 UTp (patrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭCｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

d) teren ”oJowony na obszarze ”asa technicznego nadbrzewnego ”asa 
wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

e) czę`ć terenu 7 UTp (patrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach 

portu morskiego _winouj`cie - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

f) teren 7 UT” ”oJowony w obszarze stref zarezerwowanych dla 

”rawidJowego funkcjonowania systemu nawigacji `wietlnej toru 
wodnego, 

g) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach obszaru 

i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

h) czę`ci terenów (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowone na obszarze 
zagrowenia ”owodzią - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 5. 

3. Ustalenia dla terenu o symbolu 8 ZLo - powierzchnia 5,7669 ha ark. nr 1, 2, 3, 4 

1) przeznaczenie terenu  zieleL le`na - lasy ochronne; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zasady zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu oraz, 
w czę`ci oznaczonej na rysunku ”lanu, z planem ochrony obszaru 

ｭNatura 2000ｬ, 
b) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z gos”odarką 

le`ną oraz zej`ć i zjazdów na ”lawę, 
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c) lokalizacja zej`ć na ”lawę na ”rzedJuweniu ciągów ”ieszych: 046 KP, 

047 KP, 048 KP, 

- do”uszczalna realizacja kJadek na sJu”ach, 
- na ”rzedJuweniu ciągów ”ieszych: 046 KP, 048 KP obowiązuje 
dostosowanie zej`ć na ”otrzeby zjazdów na ”lawę s”rzętu 
cięwkiego, ”Jywającego s”rzętu s”ortowego oraz na ”otrzeby osób 
nie”eJnos”rawnych; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszczalny ”odziaJ terenu w dostosowaniu do potrzeb 

gos”odarki le`nej; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy szare, nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, 

bory na wydmach nadmorskich - czę`ciowo objęte obszarem 

ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ (patrz rysunek planu) - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭK 5ｬ 
ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z ciągów ”ieszych - zej`ć na ”lawę; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) na ”rzedJuweniu ciągu ”ieszego 048 KP do”uszcza się budowę 
tymczasowych ”rzyJączy wody i energii elektrycznej w technologii 

umowliwiającej demontaw, związanych z tymczasowymi obiektami 

gastronomicznymi i sportowo-rekreacyjnymi na terenie ”lawy; 
b) na ”rzedJuweniu ”ozostaJych ”rzej`ć ”ieszych na ”lawę do”uszcza 

się budowę sieci elektroenergetycznej dla ”otrzeb ich o`wietlenia; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭAｬ ochrony 

uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ ochrony 

uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ”asa technicznego nadbrzewnego ”asa 
wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

d) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach obszaru 

i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

4. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

9a ZLo - powierzchnia 0,4515 ha ark. nr 4 

9 ZLo - powierzchnia 1,2460 ha ark. nr 4, 6, 7 

1) przeznaczenie terenu  zieleL le`na - lasy ochronne; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zasady zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu, 
b) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z gos”odarką 

le`ną oraz zej`ć na ”lawę, 
c) lokalizacja zej`cia na ”lawę na ”rzedJuweniu ciągów pieszych: 

050 KP, 053 KP, 054 KP, 

- do”uszczalna realizacja kJadek na sJu”ach, 
- dostosowanie zej`ć na ”lawę na ”otrzeby osób 
nie”eJnos”rawnych; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszczalny ”odziaJ terenu w dostosowaniu do potrzeb 

gos”odarki le`nej; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - nadmorskie 

wydmy szare, nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, lasy 

mieszane na wydmach nadmorskich, bory na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 
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5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z ciągów ”ieszych - zej`ć na ”lawę; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) na ”rzedJuweniu ciągów ”ieszych 054 KP do”uszcza się budowę 
tymczasowych ”rzyJączy wody i energii elektrycznej w technologii 

umowliwiającej demontaw, związanych z tymczasowymi obiektami 

gastronomicznymi i sportowo-rekreacyjnymi na terenie ”lawy; 
b) na ”rzedJuweniu ciągów ”ieszych 050 KP, 053 KP, 054 KP 

i 055a KP do”uszcza się budowę sieci elektroenergetycznej do 
”otrzeb o`wietlenia zej`ć na ”lawę i platformy widokowej oraz 

tymczasowych obiektów s”ortowo-rekreacyjnych na terenie ”lawy; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa technicznego nadbrzewnego ”asa 
wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

5. Ustalenia dla terenu o symbolu 10 ZLo - powierzchnia 1,2748 ha ark. nr 7, 10 

1) przeznaczenie terenu  zieleL le`na - lasy ochronne; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zasady zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu, 
b) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych 

z gos”odarką le`ną, zej`ć i zjazdów na ”lawę oraz ”rzej`cia na 
kJadkę s”acerową i taras widokowy na osi terenu 62 KPr, 

c) lokalizacja zej`ć na ”lawę na ”rzedJuweniu ciągów ”ieszych: 
054a KP, 056a KP, 057a KP, 

- do”uszczalna realizacja kJadek na sJu”ach, 
- dostosowanie zej`ć na ”lawę na ”otrzeby osób 
nie”eJnos”rawnych; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszczalny ”odziaJ terenu w dostosowaniu do potrzeb 

gos”odarki le`nej; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy szare, lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z ciągów ”ieszych - zej`ć na ”lawę; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) wzdJuw ciągu ”ieszego realizacja ”rzyJącza 
elektroenergetycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 

na ”otrzeby budynku ratowników WOPR; 
b) na ”rzedJuweniu ”ozostaJych ”rzej`ć na ”lawę do”uszcza się 

budowę sieci elektroenergetycznej dla ”otrzeb ich o`wietlenia 
oraz tymczasowych obiektów s”ortowo-rekreacyjnych na terenie 

”lawy; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭAｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 
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c) teren ”oJowony na obszarze ”asa technicznego nadbrzewnego 
”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 4, 

d) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

6. Ustalenia dla terenu o symbolu 11 ZLo - powierzchnia 3,4664 ha ark. nr 10, 12, 13 

1) przeznaczenie terenu  zieleL le`na - lasy ochronne; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zasady zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu, 
b) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów związanych z gos”odarką 

le`ną, zej`ć i zjazdów na ”lawę, 
c) lokalizacja zej`ć na ”lawę na ”rzedJuweniu drogi 039a KŚŚ, ciągów 

pieszych 061 KP, 062 KP, 064 KP, 

- do”uszczalna realizacja kJadek na sJu”ach, 
- na ”rzedJuweniu drogi 039a KŚŚ oraz ciągu ”ieszego 064 KP 

obowiązuje dostosowanie zej`ć na ”otrzeby zjazdów na ”lawę 
s”rzętu cięwkiego, ”Jywającego s”rzętu s”ortowego oraz na 
”otrzeby osób nie”eJnos”rawnych; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszczalny ”odziaJ terenu w dostosowaniu do potrzeb 

gos”odarki le`nej; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
wydmy inicjalne i nadmorskie wydmy biaJe, nadmorskie wydmy 

szare, nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, lasy mieszane na 

wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia 
wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) obowiązuje ksztaJtowanie zieleni za”ewniające eks”ozycję fortu 
”oJowonego ”oza ”JdŁ granicą o”racowania; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 039a KDD i ciągów ”ieszych; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) na ”rzedJuweniu ciągów ”ieszych 061 KP i 064 KP do”uszcza się 
budowę tymczasowych ”rzyJączy infrastruktury technicznej 
związanych z tymczasowymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi na 

terenie ”lawy; 
b) na ”rzedJuweniu ”ozostaJych ”rzej`ć ”ieszych do”uszcza się 

budowę sieci elektroenergetycznej dla ”otrzeb o`wietlenia ”rzej`ć; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ ochrony 

uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭCｬ ochrony 

uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

c) teren ”oJowony na obszarze ”asa technicznego nadbrzewnego ”asa 
wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

d) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach portu 

morskiego _winouj`cie - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

e) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w obszarze stref 

zarezerwowanych dla ”rawidJowego funkcjonowania systemu 

nawigacji `wietlnej toru wodnego, 
f) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach obszaru 

i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

g) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze zagrowenia 
”owodziąŁ 
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7. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

12 ZWn - powierzchnia 0,7194 ha ark. nr 4 

15 ZWn - powierzchnia 0,2815 ha ark. nr 4, 6 

16 ZWn - powierzchnia 0,2258 ha ark. nr 6, 7 

17 ZWn - powierzchnia 0,5680 ha ark. nr 6, 7 

18 ZWn - powierzchnia 0,5204 ha ark. nr 7 

18a ZWn - powierzchnia 0,6419 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  zieleL wysoka naturalna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) zakaz grodzenia, z wyjątkiem granicy pasa technicznego brzegu 

morskiego; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie 12 źWn siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, bory na wydmach 

nadmorskich (”atrz rysunek ”lanu) objęte obszarem ochrony 

siedlisk ｭNatura 2000ｬ- obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie 15 źWn siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, lasy mieszane na 

wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

c) na terenie 16 źWn siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
lasy mieszane na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia 
wg § 7, 

d) na terenach: 17 ZWn, 18 ZWn, 18a ZWn siedliska przyrodnicze 

”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach nadmorskich - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 

e) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7, 

f) zakaz nasadzeL gatunków drzew i krzewów obcych geograficznie; 
5) ustalenia dotyczące 

ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 tereny: 15 źWn, 16 źWn, 17 źWn, 18 źWn, 18a źWn ”oJowone 

w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 044 KPp; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg 
§ 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

8. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

13 ZP - powierzchnia 0,1749 ha ark. nr 4 

14 ZP - powierzchnia 0,1905 ha ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu a) zieleL ”arkowa, 
b) na terenie 13 ZP lokalizacja studni publicznej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) utrzymanie warto`ciowego drzewostanu z ”rzeksztaJceniem 

w zaJowenie ”arkowe, 
b) do”uszcza się zadrzewienia uzu”eJniające, 
c) urządzenie `ciewek s”acerowych z organizacją miejsc 

wypoczynku, zabaw i o`wietlenia ”arkowego, 
d) zakaz grodzenia, z wyjątkiem granicy pasa technicznego brzegu 

morskiego, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - 95% powierzchni terenu, 

f) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 90% powierzchni terenu; 
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3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na terenie 13 źP siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
bory na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie 14 źP siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 

bory na wydmach nadmorskich, lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

c) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą - 
obowiązują ustalenia wg § 7, 

d) ksztaJtowanie zieleni w oparciu o naturalne wJa`ciwo`ci 
siedliska, z zachowaniem ich naturalnych elementów, 

e) zakaz nasadzeL gatunków drzew i krzewów obcych 
geograficznie; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 044 KPp; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w energię elektryczną z ”rzylegJej drogi 044 KP”; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

9. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

19 ZWn - powierzchnia 1,2069 ha ark. nr 7, 10 

20 ZWn - powierzchnia 0,4783 ha ark. nr 10 

21 ZWn - powierzchnia 2,8439 ha ark. nr 10 

23 ZWn - powierzchnia 1,7810 ha ark. nr 10, 13 

24 ZWn - powierzchnia 1,2486 ha ark. nr 13 

25 ZWn - powierzchnia 2,7136 ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu  zieleL wysoka naturalna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) na terenie 19 ZWn i 20 źWn do”uszcza się wycinkę naturalnej 
ekspansji drzew w sąsiedztwie mola i tarasu mola 65 UTm, 

c) zakaz grodzenia, z wyjątkiem granicy pasa technicznego brzegu 

morskiego; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu 19 źWn i 20 ZWn siedliska przyrodnicze 

”odlegające ochronie - nadmorskie wydmy szare, nadmorskie 

wydmy z zaro`lami rokitnika, lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie 21 źWn siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
kserotermiczne murawy napiaskowe, bory i lasy mieszane na 

wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) na terenie 23 źWn siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
wydmy szare, kserotermiczne murawy napiaskowe, nadmorskie 

wydmy z zaro`lami rokitnika, bory i lasy na wydmach nadmorskich 

(patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 
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d) na czę`ci terenów 24 ZWn i 25 ZWn siedliska przyrodnicze 

”odlegające ochronie - nadmorskie wydmy szare, nadmorskie 

wydmy z zaro`lami rokitnika, bory i lasy na wydmach nadmorskich 

(patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

e) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7, 

f) obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej zieleni le`nej, 
z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

a) tereny: 19 źWn, 20 źWn, 21 źWn, 23 źWn, czę`ć 24 źWn (”atrz 
rysunek ”lanu) ”oJowone w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu, 

b) czę`ć terenu 24 źWn (”atrz rysunek ”lanu) i teren 25 ZWn 

”oJowone w strefie ｭEｬ eks”ozycji fortu ”oJowonego ”oza ”JdŁ 
granicą o”racowania - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z ”rzylegających ciągów ”ieszych i zej`ć na 
”lawę; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 dopuszczalne zaopatrzenie w energię elektryczną z ”rzylegJych 
ciągów ”ieszych; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) tereny: 19 źWn, 20 źWn ”oJowone w strefie ｭBｬ ochrony 

uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) tereny: 21 źWn, 23 źWn ”oJowone w strefie ｭCｬ ochrony 

uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

c) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg 
§ 11 ust. 4, 

d) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

10. Ustalenia dla terenów o symbolach: 22 Up - powierzchnia 0,0396 ha ark. nr 10 

22a Up - powierzchnia 0,0404 ha ark. nr 10 

1) przeznaczenie terenu  zes”óJ usJug ”rzy”lawowych - sanitariaty, natryski, punkt 

pomocy medycznej, wy”owyczalnia s”rzętu ”lawowego; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni terenu, 

c) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, 

- do 6,0 m do kalenicy lub zbiegu ”oJaci, 
d) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci min. 30O, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni 

terenu, 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obszary i obiekty chronione nie wystę”ują; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 039 KDD; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz 
od”rowadzanie `cieków w oparciu o projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJej drodze; 
8) ustalenia wynikające z ”rze”isów 

odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6675 ｦ Poz. 1146 

 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

11. Ustalenia dla terenu o symbolu 26 ZWn - powierzchnia 2,2485 ha ark. nr 1, 2 

1) przeznaczenie terenu  zieleL wysoka naturalna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) ”rzebieg `ciewki rowerowej wzdJuw ”JdŁ-zach. granicy terenu, 

c) zakaz grodzenia, z wyjątkiem granicy pasa technicznego brzegu 

morskiego; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - bory na wydmach nadmorskich - objęte 
obszarem ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ- obowiązują ustalenia 
wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą - 
obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej zieleni le`nej, 
z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 obszary i obiekty objęte ochroną nie wystę”ują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z istniejącej drogi 03 KŚL ”rzez teren 28 KS; 
7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) przez teren ”rzebieg linii nabiewnika granicznego (”atrz rysunek 
”lanu), do której nalewy za”ewnić dojazd technicznyŁ 

11. Ustalenia dla terenu o symbolu 27 ZWn - powierzchnia 0,6898 ha ark. nr 1, 2 

1) przeznaczenie terenu  zieleL wysoka naturalna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) zakaz grodzenia, z wyjątkiem granicy pasa technicznego brzegu 

morskiego; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - bory 

i lasy na wydmach nadmorskich, nadmorskie wydmy z zaro`lami 

rokitnika (patrz rysunek planu) - objęte obszarem ochrony siedlisk 

ｭNatura 2000ｬ- obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) obowiązuje ochrona istniejącej zieleni le`nej, z dopuszczeniem 

dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych; 
5) ustalenia dotyczące 

ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objęte ochroną nie wystę”ują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 019 KŚŚ, ciągu ”ieszego 046 KP; 
7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 
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c) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach obszaru 

i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

12. Ustalenia dla terenu o symbolu 28 KS - powierzchnia 0,6684 ha ark. nr 1, 2 

1) przeznaczenie terenu a) istniejący ogólnodostę”ny parking naziemny dla 150÷200 
samochodów osobowych - do utrzymania, 

b) ”rzebieg `ciewki rowerowej wzdJuw ”JdŁ-zach. granicy terenu; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nawierzchnia stanowisk i dojazdów istniejąca utwardzona - 
dopuszczalna modernizacja, 

b) do”uszcza się lokalizację ”omieszczeL obsJugi ”arkingu: 
- powierzchnia zabudowy do 20 m2, 

- wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja - do 5,5 m od poziomu 

terenu przy budynku, 

- dach symetryczny, o kącie nachylenia ”oJaci min. 30O, 

c) do”uszcza się o`wietlenie terenu; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 w ”JdŁ czę`ci terenu siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - bory na wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) 

- objęte obszarem ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ- obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 obszary i obiekty objęte ochroną nie wystę”ują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 019 KDD; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) do”uszcza się zao”atrzenie w energię elektryczną z ”rzylegJej 
drogi 019 KDD, 

b) dopuszczalna lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach 

obszaru i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 7. 

13. Ustalenia dla terenu o symbolu 29 UH,UG - powierzchnia 0,2652 ha ark. nr 2 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa usJugowa handlu i gastronomii, 

b) w ”JnŁ czę`ci zes”oJu usJugowego konieczne zes”oJy sanitarne 
obsJugi ”lawy; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 10%powierzchni terenu, 

c) obowiązuje jednorodna zabudowa zwarta zes”oJu, 
wkomponowana w istniejący warto`ciowy drzewostan, 
z mowliwo`cią architektonicznego zrównicowania, 

d) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

- do 7,0 m do kalenicy lub zbiegu ”oJaci, 
e) konieczne narowne dominanty kompozycyjne - patrz § 3 - wg 

rysunku planu, 

f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci minŁ 30°, 
g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu, 

h) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 75% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6677 ｦ Poz. 1146 

 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) teren objęty obszarem ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ- 
obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) siedliska chronione nie wystę”ują, 
c) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 

warto`ciowej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objęte ochroną nie wystę”ują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 019 KDD i ciągu ”ieszego 046 KP; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJej drodze 019 KŚŚ i ciągu ”ieszym 046 KP; 

8) ustalenia wynikające 

z prze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

14. Ustalenia dla terenu o symbolu 30 US,ZWn - powierzchnia 0,8768 ha ark. nr 2, 4 

1) przeznaczenie terenu  ogólnodostę”ne urządzenia rekreacyjne i sportowe w zieleni 

wysokiej naturalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) wy”osawenie terenu w urządzenia rekreacyjne i sportowe 

w formie boisk do maJych gier zes”oJowych, rekreacyjnego 
toru ”rzeszkód, ”laców zabaw dla dzieci, 

c) zakaz grodzenia, z wyjątkiem granicy pasa technicznego 

brzegu morskiego, 

d) wytyczenie `ciewek s”acerowych z organizacją miejsc 

wypoczynku, 

e) do”uszcza się utwardzenie nawierzchni boisk z materiaJów 
”rze”uszczających wody o”adowe, 

f) nawierzchnie ”laców zabaw i w obszarze urządzeL 
rekreacyjnych piaszczyste lub trawiaste, 

g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni 

terenu, 

h) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 75% powierzchni 

terenu, 

i) poza rejonem lokalizacji urządzeL rekreacyjnych i sportowych 

zachowanie zieleni w formie naturalnej, 

j) do”uszczalne o`wietlenie ”arkowe `ciewek s”acerowych; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) teren objęty obszarem ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ- 
obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej zieleni le`nej, 
z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 obszary i obiekty objęte ochroną nie wystę”ują; 
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6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 03 KDL; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

15. Ustalenia dla terenu o symbolu 31 ZWn - powierzchnia 2,3645 ha ark. nr 2, 4 

1) przeznaczenie terenu  zieleL wysoka naturalna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) zakaz grodzenia, z wyjątkiem granicy pasa technicznego brzegu 

morskiego; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej zieleni le`nej, 
z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych, 

b) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, 

bory na wydmach nadmorskich - objęte obszarem ochrony 

siedlisk ｭNatura 2000ｬ- obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) w ”JnŁ- zach. i ”JdŁ- wschŁ czę`ci terenu egzemplarze drzew 

(sosny ”os”olite) ”ro”onowanych do objęcia ochroną - 
obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 9, 

d) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objęte ochroną nie wystę”ują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 03 KDL; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

16. Ustalenia dla terenu o symbolu 32 ZWn - powierzchnia 0,5496 ha ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu  zieleL wysoka naturalna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

 zakaz zabudowy; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na terenie siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - bory 

na wydmach nadmorskich - objęte obszarem ochrony siedlisk 

ｭNatura 2000ｬ- obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) obowiązuje ochrona istniejącej zieleni le`nej, z dopuszczeniem 

dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych, 
c) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 obszary i obiekty objęte ochroną nie wystę”ują; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 03 KŚL, ciągu ”ieszego 047 KP 
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8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

17. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

33 Up - powierzchnia 0,0212 ha ark. nr 4 

34 Up - powierzchnia 0,0146 ha ark. nr 4 

42 Up - powierzchnia 0,0244 ha ark. nr 4 

49 Up - powierzchnia 0, 0300 ha ark. nr 6, 7 

57 Up - powierzchnia 0, 025 ha ark. nr 7 

60b Up - powierzchnia 0, 017 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) zes”óJ usJug ”rzy”lawowych - sanitariaty, natryski, punkt 

pomocy medycznej, wy”owyczalnia s”rzętu ”lawowego, 
b) w zespole zabudowy dopuszczalna lokalizacja stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV; 

c) na terenie 60b Up lokalizacja studni publicznej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu, 

c) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

d) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

e) obowiązuje jednorodna forma architektoniczna wszystkich 

zes”oJów, 
f) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, 

- do 5,5 m do kalenicy lub zbiegu ”oJaci, 
g) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci min. 30O, 

h) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni 

terenu, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 35% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na terenie 33 Up siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
bory na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie 34 U” siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
bory na wydmach nadmorskich, nadmorskie wydmy z zaro`lami 

rokitnika (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) na terenie 42 U” siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
bory i lasy na wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 

d) na czę`ci terenu 49 U” i 60b Up (patrz rysunek planu) siedliska 

”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7; 

e) na terenie 57 U” siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
lasy mieszane na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia 
wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostę” do terenu z drogi 044 KPp, z wyjątkiem terenu 57 Up - 

z ciągu 054a KP, 

- dostę” ”ieszy z ”rzylegającego ciągu ”ieszego, 
b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 
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7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJej drodze 044 KP”; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

18. Ustalenia dla terenu o symbolu 35 UZ - powierzchnia 1,6271 ha ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa lecznictwa sanatoryjnego - źakJad Przyrodoleczniczy, 
b) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 

związanych z lecznictwem uzdrowiskowym oraz gastronomii; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni terenu, 

c) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

z równorzędnym znaczeniem wszystkich elewacji, 

d) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

e) wysoko`ć zabudowy 2÷3 ”eJnych kondygnacji nadziemnych 

oraz do 2 kondygnacji w przestrzennym dachu, 

- do 18,0 m do kalenicy, 

f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷40O, 

g) do”uszczalna lokalizacja towarzyszących usJug w zakresie do 

20% powierzchni uwytkowej obiektu, 
h) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garawy 

i gospodarczych, 

i) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu, 

j) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 75% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - bory na wydmach nadmorskich - objęte 
obszarem ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ- obowiązują ustalenia 
wg § 7, 

b) w centralnej czę`ci terenu egzemplarz drzewa (sosny pospolitej) 

”ro”onowanego do objęcia ochroną - obowiązują ustalenia wg 
§ 7 ust. 9, 

c) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni le`nej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i ”rzeksztaJcenia w zieleL ”arkową, 

d) ksztaJtowanie zieleni w oparciu o naturalne wJa`ciwo`ci 
siedliska, z zachowaniem ich naturalnych elementów, 

e) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objęte ochroną nie wystę”ują; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 03 KDL, 034 KDD, 

do”uszcza się dostę” ”ieszy z drogi 04 KDL, KPp, 
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b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja max. 10 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, cie”Jo, 
od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych oraz obsJuga 
telekomunikacyjna w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJych drogach: 03 KŚL, 04 KŚL, KP”, 
034 KDD; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

19. Ustalenia dla terenu o symbolu 36 ZP - powierzchnia 0,0836 ha ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu a) zieleL ”arkowa, 
b) ujęcie wód solankowych ｭTeresaｬ z terenem ochrony 

bez”o`redniej; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeL ”oboru wody, 
b) teren urządzony w formie zieleni parkowej o funkcji 

ochronnej, 

c) do”uszcza się zagos”odarowanie Jączne z terenem 38 UZ, 

d) konieczne ogrodzenie terenu ochrony bez”o`redniej, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 95% powierzchni 

terenu, 

f) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 90% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJów wtórnych; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - bory na wydmach nadmorskich - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej zieleni le`nej, 
z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i ”rzeksztaJcenia 

w zieleL ”arkową, 
c) ksztaJtowanie zieleni w oparciu o naturalne wJa`ciwo`ci 

siedliska, z zachowaniem ich naturalnych elementów, 
d) w ”JnŁ czę`ci terenu stanowisko ro`liny gatunku objętego 

ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7, 

e) zakaz stosowania nawozów i `rodków ochrony ro`lin, za 
wyjątkiem dopuszczonych przepisami odrębnymi; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 034 KDD; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z ”rzylegJej drogi 
034 KDD; 

b) wody opadowe z terenu strefy ochrony bez”o`redniej 
od”rowadzać w s”osób uniemowliwiający ”rzedostanie się 
ich do urządzeL ”oboru wody; 

8) ustalenia wynikające z ”rze”isów 
odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 
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b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

20. Ustalenia dla terenu o symbolu 37 UH,UG - powierzchnia 0,05 ha ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa usJugowa handlu i gastronomii; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu, 

c) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

d) obiekt na rzucie o`miokąta o boku 4,0 m, 

e) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja 

- 2,6÷2,8 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi oka”u 
dachu, 

- do 6,5 m od poziomu terenu do zbiegu ”oJaci, 
f) dach o formie ostrosJu”a, 

- kąt nachylenia ”oJaci - 30°, 
- wysięg oka”u - 0,8÷1,0 m, 

- ”okrycie dachówką ceramiczną, 
g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 35% powierzchni terenu, 

h) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 30% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 na terenie siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - bory na 

wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostę” do terenu z drogi 04 KDL, KPp, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach 04 KŚL, KP” i 034 KDD; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

  b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

21. Ustalenia dla terenu o symbolu 38 UZ - powierzchnia 1,3343 ha ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa lecznictwa sanatoryjnego - źakJad Przyrodoleczniczy 

w oparciu o ujęcie wód leczniczych na terenie 36 źP, 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni terenu, 

c) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

z równorzędnym znaczeniem wszystkich elewacji, 

d) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 
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e) wysoko`ć zabudowy 2÷3 ”eJnych kondygnacji nadziemnych 

oraz do 2 kondygnacji w przestrzennym dachu, 

- do 18,0 m do kalenicy, 

f) konieczna narowna dominanta kompozycyjna, z dopuszczeniem 

kompozycyjnej dominanty centralnej - patrz § 3, 

g) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷40O, 

h) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garawy 

i gospodarczych, 

i) do”uszcza się zagos”odarowanie Jączne z terenem 36 ZP, 

j) do”uszcza się realizację garawy ”odziemnych poza oznaczonymi 

liniami zabudowy, pod warunkami: 

- poziom górnej ”Jaszczyzny stro”u max. 1,0 m n.p.t., 

- urządzenie na stro”ie terenów zielonych, w wielko`ci 
za”ewniającej uzyskanie wymaganego wskaunika, 

k) powierzchnia biologicznie czynna - min. 77% powierzchni terenu, 

l) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 75% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz parcelacji; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - bory na wydmach nadmorskich - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni le`nej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i ”rzeksztaJcenia w zieleL ”arkową, 

c) ksztaJtowanie zieleni w oparciu o naturalne wJa`ciwo`ci 
siedliska, z zachowaniem ich naturalnych elementów, 

d) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 034 KDD, 

- do”uszcza się zjazd ”rzez teren 36 źP, 
- do”uszcza się dostę” ”ieszy z drogi 04 KDL, KPp i 044 KPp, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja max. 25 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, cie”Jo, 
od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych oraz obsJuga 
telekomunikacyjna w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJych drogach: 04 KŚL, KP”, 034 KŚŚ, 
049 KP; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

22. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

39 UH,UG - powierzchnia 0,0261 ha ark. nr 4 

41 UH,UG - powierzchnia 0,0283 ha ark. nr 4 

47 UH,UG - powierzchnia 0,0423 ha ark. nr 6 

48 UH,UG - powierzchnia 0,0452 ha ark. nr 6, 7 
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1) przeznaczenie terenu a) zabudowa usJugowa handlu i gastronomii, 

b) w zes”ole usJugowym do”uszczalne zes”oJy sanitarne obsJugi 
”lawy; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) powierzchnia zabudowy: 

terenów 39 UH, UG i 41 UH, UG - do 35% powierzchni terenu, 

terenów 47 UH, UG i 48 UH, UG - do 40% powierzchni terenu, 

c) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

d) obiekt na rzucie o`miokąta o boku 4,0 m, 

e) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja 

- do 6,5 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do zbiegu ”oJaci, 
- 2,6÷2,8 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do dolnej krawędzi oka”u dachu, 

f) dach o formie ostrosJu”a, 
- kąt nachylenia ”oJaci - 30O, 

- wysięg oka”u - 0,8÷1,0 m, 

- ”okrycie dachówką ceramiczną, 
g) na terenach: 47 UH,UG, 48 UH,UG lokalizacja 2 obiektów 

zlokalizowanych wzajemnie równolegle, w odlegJo`ci 
1,6÷3,0 m, 

h) powierzchnia biologicznie czynna - min. 35% powierzchni 

terenu, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 30% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na terenie 39 UH,UG siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - bory na wydmach nadmorskich, nadmorskie wydmy 

z zaro`lami rokitnika - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie 41 UH,UG siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - bory na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia 
wg § 7, 

c) na terenie 47 UH,UG siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, lasy 

mieszane na wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 

d) na terenie 48 UH,UG siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - lasy mieszane na wydmach nadmorskich - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

e) na terenach: 39 UH, UG, 47 UH, UG, 48 UH, UG stanowiska 

ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia 
wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostę” do terenów drogi 044 KPp, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJej drodze 044 KPp; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 
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c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

23. Ustalenia dla terenu o symbolu 40 UI - powierzchnia 0,0257 ha ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu a) stacja meteorologiczna, 

b) zakaz lokalizacji innych funkcji towarzyszących; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) lokalizacja urządzeL ”omiarowych, 

b) wysoko`ci urządzeL uwarunkowane ich ”rzeznaczeniem, 

c) poza miejscami lokalizacji urządzeL i doj`ciami teren urządzić 

w formie zieleni niskiej i `redniej; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obszary i obiekty chronione nie wystę”ują; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z ciągu ”ieszego na terenie 9a źLo; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w energię elektryczną i do”uszczalna obsJuga 
telekomunikacyjna w oparciu o projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJym ciągu ”ieszym; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa technicznego nadbrzewnego 
”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

24. Ustalenia dla terenu o symbolu 43 US - powierzchnia 0,9199 ha ark. nr 4, 5 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi s”ortu i rekreacji - ”Jywalnia kryta, 
b) obowiązująca towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i/lub 

odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) do”uszczalna lokalizacja hotelu jako funkcji uzu”eJniającej; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 45%powierzchni terenu, 

- lokalizacja hotelu dopuszczalna u zbiegu dróg 04 KŚL,KP” 

i 035 KDD, na powierzchni do 10% powierzchni terenu, 

c) w programie sportowo-rekreacyjnym obowiązuje basen ”Jywacki 
o wymiarach min. 25,0 x 12,5 m, 

d) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

e) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

f) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
g) wysoko`ć zabudowy s”ortowo-rekreacyjnej do 3 kondygnacji, 

- do 10,0 m, 

- do”uszcza się dach ”Jaski lub kolebkowy czę`ci basenowej, 
- do”uszcza się zwiększenie wysoko`ci szczególnych urządzeL 
basenu do 15,0 m, 
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h) wysoko`ć zabudowy hotelu do 2 ”eJnych kondygnacji 
nadziemnych oraz do 2 kondygnacji w przestrzennym dachu 

- do 15,0 m, 

i) konieczna narowna dominanta kompozycyjna - patrz § 3, 

j) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷45O, 

k) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gos”odarczych 

i garawy, 
l) do”uszcza się realizację garawy ”odziemnych poza obrysem 

budynku, w wyznaczonych liniach zabudowy, pod 

nastę”ującymi warunkami: 

- poziom górnej ”Jaszczyzny stro”u max. 1,0 m n.p.t., 

- urządzenie na stro”ie terenów zielonych, w wielko`ci 
za”ewniającej uzyskanie wymaganego wskaunika, 

m) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni 

terenu, 

n) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 40% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz parcelacji; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, 

bory na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni le`nej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i ”rzeksztaJcenia w zieleL ”arkową, 

d) ksztaJtowanie zieleni w oparciu o naturalne wJa`ciwo`ci 
siedliska, z zachowaniem ich naturalnych elementów; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 035 KDD i ciągu 036 KPJ, 

do”uszcza się dostę” ”ieszy z drogi 04 KDL,KPp, 044 KPp, 

049 KP, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi lub 1 miejsce /20 miejsc na widowni obiektu 

sportowego; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJych drogach 04 KŚL,KP” i 035 KDD; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

25. Ustalenia dla terenu o symbolu 44 UH,UG - powierzchnia 0,2552 ha ark. nr 4, 5 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa usJugowa handlu i gastronomii, 

b) do”uszcza się lokalizację funkcji usJug turystyczno-

wypoczynkowych - pensjonatowych; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) obowiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

d) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

e) realizacja usJug turystyczno-wypoczynkowych - pensjonatowych, 

hotelowych do”uszczalna wyJącznie na ”owierzchni caJego terenu 
elementarnego, 

f) w ”rzy”adku realizacji funkcji usJug turystyczno-wypoczynkowych 

- ”ensjonatowych, do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących 

w zakresie do 15% powierzchni uwytkowej obiektu, 
g) w ”rzy”adku realizacji funkcji usJug turystyczno-wypoczynkowych 

- pensjonatowych, hotelowych dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

h) wysoko`ć zabudowy usJugowej do 2 kondygnacji, w tym 

kondygnacja w przestrzennym dachu, 

- do 9,5 m do kalenicy lub zbiegu ”oJaci, 
i) wysoko`ć zabudowy usJug turystyczno-wypoczynkowych do 

2 ”eJnych kondygnacji nadziemnych oraz do 2 kondygnacji 

w przestrzennym dachu, 

- do 15,0 m do kalenicy, 

j) konieczna narowna dominanta kompozycyjna - patrz § 3, 

k) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷45O, 

l) teren urządzić w formie zieleni komponowanej - patrz§ 3, ze 

szczególnym uwzględnieniem wysokiej zieleni izolacyjnej od 

strony zach. i ”Jd., 

m) powierzchnia biologicznie czynna - min. 55% powierzchni terenu, 

n) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 50% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) do”uszczalny ”odziaJ na 2 dziaJki o funkcji handlowo-

gastronomicznej, równolegJy do ”JdŁ granicy terenu, o powierzchni 

min. 1200 m2, 

b) zakaz ”odziaJu w ”rzy”adku realizacji usJug turystyczno-  

wypoczynkowych - pensjonatowych, hotelowych, 

c) wydzielenie dziaJki stacji transformatorowej z dostę”em z ciągu 
036 KPJ; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - bory na wydmach nadmorskich - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych, 

c) w ”JnŁ czę`ci terenu stanowisko ro`lin gatunków objętych 
ochroną `cisJą, w centralnej czę`ci terenu stanowiska ro`lin 
gatunków objętych ochroną czę`ciową - obowiązują ustalenia wg 
§ 7; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 035 KŚŚ; do”uszcza się zjazd z ciągu 
036 KPJ, 

b) zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych dla zabudowy usJugowej 
handlu i gastronomii, 

c) w ”rzy”adku realizacji funkcji usJug turystyczno-wypoczynkowych 

- pensjonatowych, hotelowych na powierzchni terenu 

dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych w ilo`ci max. 1 miejsce / 5 pokoi; 
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7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 

w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach 035 KŚŚ i 044 KP”; do”uszcza się 
zaopatrzenie z ciągu 036 KPJ, 

b) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do utrzymania 

z mowliwo`cią modernizacji, do”uszcza się jej likwidację 

i przeniesienie na teren 036 KPJ lub 46 US - przez Gminę 

w przypadku realizacji inwestycji na terenie 46 US; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

26. Ustalenia dla terenu o symbolu 45 UTm - powierzchnia 0,1590 ha ark. nr 4, 6 

1) przeznaczenie terenu  molo nadmorskie - kJadka wej`ciowa do ｭ”aJacu na wodzieｬ 
o funkcji gastronomicznej (poza granicami opracowania), 

z tarasem widokowym, 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) minimalna szeroko`ć kJadki - 6,0 m, 

b) realizacja kJadki na równych ”oziomach, z zastosowaniem 

schodów lub ”ochylni, 
- wysoko`ć ”oza wydmą 3,0÷3,5 m nad poziomem ”lawy, 

c) realizacja obustronnych wej`ć z poziomu ”lawy, 
d) konieczne ”oJączenie z ciągiem spacerowym kJadki na terenach 

4a UTp i 4 UTp; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 na poziomie terenu (patrz rysunek planu) siedliska przyrodnicze 

”odlegające ochronie - kidzina, wydmy inicjalne i nadmorskie 

wydmy biaJe, nadmorskie wydmy szare, lasy na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” z ciągu ”ieszego 051 KP i terenu ”lawy; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 przeprowadzenie koniecznych sieci infrastruktury technicznej 

z ciągu ”ieszego 051 KP; 

8) ustalenia wynikające 
z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”asa technicznego nadbrzewnego 
”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4. 

27. Ustalenia dla terenu o symbolu 46 US - powierzchnia 0,9970 ha ark. nr 4, 5, 6, 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi s”ortu i rekreacji - ”Jywalnia kryta, 
b) obowiązująca towarzysząca funkcja leczniczo-rehabilitacyjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych; 

d) obowiązuje utrzymanie istniejącej ”Jywalni do czasu realizacji 

”Jywalni krytej na terenie 43 US, z mowliwo`cią jej modernizacji; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązuje jednorodna kom”ozycja zes”oJu zabudowy, 
z do”uszczalną ”rzebudową istniejącego obiektu ”Jywalni - 
obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

b) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu, 

c) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

d) zabudowa w obrębie ｭSalonu Kurortuｬ - patrz § 3, 

e) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

f) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
g) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji, 

- do 10,0 m, 

- do”uszcza się zwiększenie wysoko`ci szczególnych urządzeL 
basenu - do 15,0 m, 

h) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷45O, 

- do”uszcza się dach ”Jaski lub kolebkowy czę`ci basenowej, 
i) konieczna dominanta kompozycyjna - patrz § 3 - wg rysunku 

planu, 

j) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garawy 

i gospodarczych, 

k) istniejące ”awilony do likwidacji, 
l) do”uszcza się realizację garawy podziemnych poza obrysem 

budynku pod warunkami: 

- poziom górnej ”Jaszczyzny stro”u max. 1,0 m n.p.t., 

- urządzenie na stro”ie terenów zielonych, w wielko`ci 
za”ewniającej uzyskanie wymaganego wskaunika, 

m) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni 

terenu, 

n) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 40% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz parcelacji; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) w ”JnŁ czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie 
- nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, bory na wydmach 

nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

b) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni le`nej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i ”rzeksztaJcenia w zieleL ”arkową, 

c) ksztaJtowanie zieleni w oparciu o naturalne wJa`ciwo`ci 
siedliska, z zachowaniem ich naturalnych elementów, 

d) w ”JnŁ- wschŁ czę`ci terenu stanowiska ro`lin gatunków 
objętych ochroną `cisJą i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg 
§ 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 035 KDD, 

do”uszcza się dostę” ”ieszy z drogi 04 KDL,KPp i ciągu 
044 KPp, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 20 miejsc na widowni obiektu sportowego; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJych drogach 04 KŚL,KP”, 035 KŚŚ, 
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b) dopuszczalna lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV - 

przeniesienie z terenu 44 UH,UG; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

28. Ustalenia dla terenu o symbolu 50 UT - powierzchnia 0,7231 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowo-pensjonatowe, hotelowe, 

b) obowiązująca towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i/lub 

odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja towarzyszącej funkcji 
mieszkaniowej wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 20% ”owierzchni terenu lub dziaJki, 
c) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

d) zabudowa w obrębie ｭSalonu Kurortuｬ - patrz § 3, 

e) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

f) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
g) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

h) poziom ±0,00 - 0,8 ÷ 1,0 m nad poziomem terenu, 

i) minimalna szeroko`ć frontu budynku w ”JdŁ czę`ci terenu - 
25,0 m od drogi 04 KDL,KPp, budynku w ”JnŁ czę`ci terenu - 
25,0 m od drogi 044 KPp, 

j) wysoko`ć zabudowy 2÷3 ”eJnych kondygnacji nadziemnych oraz 

do 2 kondygnacji w przestrzennym dachu, 

- 10,0÷10,5 do oka”u dachu lub gzymsu okapowego, 

- do 18,0 m do kalenicy, 

k) konieczna narowna dominanta kompozycyjna - patrz § 3, 

l) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷40O, 

m) od strony drogi 04 KŚL,KP” do”uszcza się wysunięcie ”rzed lico 
budynku ogródków kawiarnianych lub 1-kondygsnacyjnych 

werand z przeszklonymi `cianami i dachami - wg okre`lonej na 
rys. planu linii zabudowy, realizowane jako obiekty jednolite 

stylowo z terenem 51 UT, 

n) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garawy 

i gospodarczych, 

o) dopuszcza się realizację garawy ”odziemnych poza oznaczonymi 

liniami zabudowy, ”od nastę”ującymi warunkami: 

- poziom górnej ”Jaszczyzny stro”u max. 1,0 m n.p.t., 

- urządzenie na stro”ie terenów zielonych, w wielko`ci 
za”ewniającej uzyskanie wymaganego wskaunika, 

p) powierzchnia biologicznie czynna - minŁ 77% ”owierzchni dziaJki, 
r) ”owierzchnia terenów zielonych - minŁ 75% ”owierzchni dziaJki; 
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3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się scalenie dziaJek oraz ”odziaJ na 2 dziaJki, 
równolegJy do ”JdŁ granicy terenu, o powierzchni min. 0,35 ha - 

wg rysunku planu; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni le`nej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i ”rzeksztaJcenia w zieleL ”arkową, 

b) ksztaJtowanie zieleni w oparciu o naturalne wJa`ciwo`ci siedliska, 
z zachowaniem ich naturalnych elementów, 

c) w ”JnŁ czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, 

kserotermiczne murawy napiaskowe, bory na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

d) w ”JnŁ- zachŁ czę`ci terenu stanowiska ro`lin gatunków objętych 
ochroną `cisJą i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 038 KDD, 

- do”uszcza się dostę” ”ieszy z drogi 04 KDL, KPp i 044 KPp, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi hotelowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach 04 KŚL, KPp i 038 KDD; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

29. Ustalenia dla terenu o symbolu 51 UT - powierzchnia 0,7230 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, hotelowe; 

b) obowiązująca towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i/lub 

odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja towarzyszącej funkcji 
mieszkaniowej wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

d) zabudowa w obrębie ｭSalonu Kurortuｬ - patrz § 3, 

e) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

f) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
g) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 
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h) poziom ±0,00 - 0,8 ÷ 1,0 m nad poziomem terenu, 

i) minimalna szeroko`ć frontu budynku w ”JdŁ czę`ci terenu - 
25,0 m od drogi 04 KDL,KPp, budynku w ”JnŁ czę`ci terenu - 
25,0 m od drogi 044 KPp, 

j) wysoko`ć zabudowy 2÷3 ”eJnych kondygnacji nadziemnych oraz 

do 2 kondygnacji w przestrzennym dachu, 

- 10,0÷10,5 do oka”u dachu lub gzymsu okapowego, 

- do 18,0 m do kalenicy, 

k) konieczna narowna dominanta kompozycyjna - patrz § 3, 

l) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷40O, 

m) od strony drogi 04 KŚL,KP” do”uszcza się wysunięcie ”rzed lico 

budynku ogródków kawiarnianych lub 1-kondygsnacyjnych 

werand z przeszklonymi `cianami i dachami - wg okre`lonej na 
rys. planu linii zabudowy, realizowane jako obiekty jednolite 

stylowo z terenem 50 UT, 

n) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garawy 

i gospodarczych, 

o) do”uszcza się realizację garawy ”odziemnych poza oznaczonymi 

liniami zabudowy, ”od nastę”ującymi warunkami: 

- poziom górnej ”Jaszczyzny stro”u max. 1,0 m n.p.t., 

- urządzenie na stro”ie terenów zielonych, w wielko`ci 
zapewniającej uzyskanie wymaganego wskaunika, 

p) powierzchnia biologicznie czynna - minŁ 77% ”owierzchni dziaJki, 
r) ”owierzchnia terenów zielonych - minŁ 75% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się scalenie dziaJek oraz ”odziaJ na 2 dziaJki, 
równolegJy do ”JdŁ granicy terenu, o powierzchni min. 0,35 ha - 

wg rysunku planu; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni le`nej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i ”rzeksztaJcenia w zieleL ”arkową, 

b) ksztaJtowanie zieleni w oparciu o naturalne wJa`ciwo`ci siedliska, 
z zachowaniem ich naturalnych elementów, 

c) w ”JnŁ czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, kserotermiczne murawy 

napiaskowe, bory na wydmach nadmorskich, lasy mieszane na 

wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

d) w ”JnŁ- zachŁ czę`ci terenu stanowiska ro`lin gatunków objętych 

ochroną `cisJą i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 038 KDD, 

- dopuszcza się dostę” ”ieszy z drogi 04 KDL,KPp i 044 KPp, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach 04 KŚL, KP” i 038 KDD; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 
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b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

30. Ustalenia dla terenu o symbolu 52 US,ZWn - powierzchnia 0,2425 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  ogólnodostę”ne urządzenia rekreacyjne w zieleni wysokiej 

naturalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów maJej architektury, w tym 

altan wy”oczynkowych oraz urządzeL infrastruktury technicznej, 
b) wy”osawenia terenu w urządzenia rekreacyjne, 

- do”uszcza się formę rekreacyjnego toru ”rzeszkód, 
c) nawierzchnie na obszarze urządzeL rekreacyjnych ”iaszczyste lub 

trawiaste, 

d) w ”JnŁ czę`ci terenu (”atrz pkt 4) zachowanie zieleni w formie 

naturalnej, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 95% powierzchni terenu, 

f) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 75% powierzchni terenu, 

g) do”uszczalne o`wietlenie ”arkowe; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej zieleni le`nej, 
z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych, 

b) w ”JnŁ czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, kserotermiczne murawy 

napiaskowe, bory na wydmach nadmorskich, lasy mieszane na 

wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

c) w ”JnŁ czę`ci terenu stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną 
”rawną - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” ”ieszy do terenu z drogi 04 KDL, KPp i 044 KPp; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną z ”rzylegJej drogi 04 
KDL, KPp; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg 
§ 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

31. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

53 UH,UG - powierzchnia 0,3715 ha ark. nr 7 

54 UH,UG - powierzchnia 0,3065 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa usJugowa handlu i gastronomii, 

b) do”uszcza się lokalizację funkcji usJug turystyczno-

wypoczynkowych - pensjonatowych, hotelowych i leczniczo-

sanatoryjnych; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

- w ”rzy”adku zabudowy usJugowej handlu i gastronomii 

lokalizację wyznacza zewnętrzna obowiązująca linia zabudowy, 
b) ”owierzchnia zabudowy usJugowej handlu i gastronomii do 50% 

”owierzchni dziaJki, 
c) w przypadku realizacji funkcji usJug turystyczno-wypoczynkowych 

”owierzchnia zabudowy do 20% ”owierzchni dziaJki, z jej 

realizacją w ”JdŁ czę`ci dziaJki, 
d) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

e) zabudowa w obrębie ｭSalonu Kurortuｬ - obiekt o szczególnych 
wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

f) obowiązuje realizacja jednego obiektu na jednej dziaJce, 
z mowliwo`cią wydzielenia osobnych lokali uwytkowych, 

g) obowiązuje symetryczne ”od względem podstawowej formy 

i jednolite stylowo - patrz § 3, ksztaJtowanie zabudowy terenów 
53 UH,UG i 54 UH,UG na osi wyznaczonej ”rzez drogę 055 KP, 

h) w ”rzy”adku realizacji funkcji usJug turystyczno-wypoczynkowych 

do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących na caJej 
powierzchni parteru, 

i) w ”rzy”adku realizacji funkcji usJug turystyczno-wypoczynkowych 

dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego o powierzchni 

uwytkowej do 100 m2, 

j) w ”rzy”adku zabudowy usJugowej handlu i gastronomii wysoko`ć 
zabudowy do 2 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

- do 9,5 m do kalenicy lub zbiegu ”oJaci, 
k) w ”rzy”adku lokalizacji funkcji usJug turystyczno-

wy”oczynkowych wysoko`ć strefowo zrównicowana oznaczonymi 

na rysunku planu strefami: 

- usJugowej czę`ci 1-kondygsnacyjnej - do 4,5 m, z dachem 

”Jaskim zwieLczonym lub z tarasem, 

- czę`ci usJug turystyczno-wypoczynkowych - wg obowiązującej 
linii zabudowy - 2÷3 ”eJnych kondygnacji nadziemnych oraz do 

2 kondygnacji w przestrzennym dachu - do 18,0 m, 

l) konieczne narowne dominanty kompozycyjne - patrz § 3 - wg 

rysunku planu, 

m) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷40O, 

n) teren urządzić w formie zieleni komponowanej - patrz § 3, ze 

szczególnym uwzględnieniem wysokiej zieleni izolacyjnej od strony 

terenu 58 UT, 

o) w ”rzy”adku lokalizacji funkcji usJug handlu i gastronomii zakaz 

grodzenia na granicy z terenem 055 KP, 055b KP, 055c KP, 

p) w ”rzy”adku lokalizacji funkcji usJug turystyczno-

wypoczynkowych do”uszcza się realizację garawy ”odziemnych 

poza obrysem budynku, pod warunkami: 

- poziom górnej ”Jaszczyzny stro”u max. 1,0 m n.p.t. przy 

budynku, 

- urządzenie na stro”ie terenów zielonych, w wielko`ci 
za”ewniającej uzyskanie wymaganego wskaunika, 

s) powierzchnia biologicznie czynna: 

- minŁ 35% ”owierzchni dziaJki w przypadku lokalizacji funkcji 

usJug handlu i gastronomii, 

- minŁ 65% ”owierzchni dziaJki w przypadku lokalizacji funkcji 

usJug turystyczno-wypoczynkowych, 
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t) ”owierzchnia terenów zielonych: 

- minŁ 30% ”owierzchni dziaJki w przypadku lokalizacji funkcji 

usJug handlu i gastronomii, 

- minŁ 60% ”owierzchni dziaJki w przypadku lokalizacji funkcji 

usJug turystyczno-wypoczynkowych; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) do”uszczalny ”odziaJ na 2 dziaJki, ”rosto”adJy do drogi 055 KP - 
wg rysunku planu, 

b) w ”rzy”adku realizacji funkcji usJug turystyczno-wypoczynkowych 

- pensjonatowych, hotelowych i leczniczo-sanatoryjnych min. 

”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 2500 m2, 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej zieleni wysokiej nie 
kolidującej z realizowaną zabudową, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych, 

b) w ”JnŁ czę`ci terenu 53 UH,UG siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, 

kserotermiczne murawy napiaskowe, bory na wydmach 

nadmorskich, lasy mieszane na wydmach nadmorskich (patrz 

rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) w ”JnŁ czę`ci terenu 54 UH,UG siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - kserotermiczne murawy napiaskowe, bory na wydmach 

nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

d) w ”JdŁ- wschŁ czę`ci terenu 54 UH,UG egzemplarz drzewa (topola 

czarna) ”ro”onowanego do objęcia ochroną - obowiązują ustalenia 
wg § 7 ust. 9, 

e) w ”JnŁ czę`ci terenu stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną 
`cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  zjazd na teren z drogi 055 KP; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód opadowych 

w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach 04 KŚL, KP” i 055 KP; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg 
§ 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

32. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

55 UH,UG - powierzchnia 0,0761 ha ark. nr 7 

56 UH,UG - powierzchnia 0,0726 ha 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa usJugowa handlu i gastronomii; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu, 

c) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

d) obowiązuje realizacja jednego obiektu na jednej dziaJce, 
jednolitego stylowo, z mowliwo`cią wydzielenia osobnych lokali 
uwytkowych, 

e) obowiązuje kompleksowe zagospodarowanie terenu, 
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f) obowiązuje symetryczne ksztaJtowanie zabudowy terenów 55 
UH, UG i 56 UH, UG na osi wyznaczonej ”rzez o` ciągu 055a 
KP, 

g) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

h) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja 

- do 6,5 m do kalenicy lub zbiegu ”oJaci, 
i) do”uszczalne narowne dominanty kompozycyjne przy granicy 

z terenem 044 KPp - patrz § 3, 

j) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷40O, 

k) zakaz grodzenia na granicy z terenem 055a KP, 

l) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni 

terenu, 

m) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 20% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - lasy 

mieszane na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

b) we wschŁ czę`ci terenu 55 UH, UG stanowiska ro`lin gatunków 
objętych ochroną czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 044 KPp i ciągu 055a KP, 
b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJej drodze 044 KP” i ciągu 055a KP; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

33. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

58 UT - powierzchnia 0,7066 ha ark. nr 7 

59 UT - powierzchnia 0,7346 ha 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, hotelowe; 

b) obowiązująca towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i/lub 

odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja towarzyszącej funkcji 
mieszkaniowej wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

d) zabudowa w obrębie ｭSalonu Kurortuｬ - patrz § 3, 

e) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 
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f) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
g) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

h) poziom ±0,00 - 0,8 ÷ 1,0 m nad poziomem terenu, 

i) minŁ szeroko`ć frontu budynku od drogi 04 KŚL,KP” lub 044 KP” 
- 25,0 m, 

j) wysoko`ć zabudowy 2÷3 ”eJnych kondygnacji nadziemnych oraz 

do 2 kondygnacji w przestrzennym dachu, 

- 10,0÷10,5 do oka”u dachu lub gzymsu okapowego, 

- do 18,0 m do kalenicy, 

k) w kom”ozycji obiektów konieczne dominanty kompozycyjne - 

patrz § 3 - wg rysunku planu - narowne na dziaJkach ”rzy drodze 
04 KDL,KPp, centralne na dziaJkach ”rzy drodze 044 KP”, 

l) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷40O, 

m) od strony drogi 04 KŚL,KP” do”uszcza się wysunięcie ”rzed lico 
budynku ogródków kawiarnianych lub 1-kondygsnacyjnych 

werand z przeszklonymi `cianami i dachami - wg okre`lonej na 
rys. planu linii zabudowy, realizowanych jako obiekty jednolite 

stylowo po obu stronach drogi 037 KDD, 

n) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garawy 

i gospodarczych, 

o) do”uszcza się realizację garawy ”odziemnych poza oznaczonymi 

liniami zabudowy, pod warunkami: 

- poziom górnej ”Jaszczyzny stro”u max. 1,0 m n.p.t. przy 

budynku, 

- urządzenie na stro”ie terenów zielonych, w wielko`ci 
za”ewniającej uzyskanie wymaganego wskaunika, 

p) powierzchnia biologicznie czynna - min. 77% ”owierzchni dziaJki, 
 ”owierzchnia terenów zielonych - min. 75% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszczalny ”odziaJ na 2 dziaJki, równolegJy do ”JdŁ granicy 
terenu, o powierzchni min. 0,35 ha - wg rysunku planu; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni le`nej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i ”rzeksztaJcenia w zieleL ”arkową, 

b) w ”JnŁ czę`ci terenu 58 UT siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - kserotermiczne murawy napiaskowe bory na wydmach 

nadmorskich, lasy mieszane na wydmach nadmorskich (patrz 

rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) ksztaJtowanie zieleni w oparciu o naturalne wJa`ciwo`ci siedliska, 
z zachowaniem ich naturalnych elementów, 

d) w ”JnŁ czę`ci terenu 59 UT siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - bory na wydmach nadmorskich, lasy mieszane na 

wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

e) w ”JnŁ czę`ci terenu 58 UT stanowiska ro`lin gatunków objętych 
ochroną `cisJą i czę`ciową, 

f) w ”JnŁ czę`ci terenu 59 UT stanowiska ro`lin gatunków objętych 
ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 037 KDD, 

do”uszcza się dostę” ”ieszy z drogi 04 KDL,KPp i 044 KPp, 
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b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 

w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach 04 KŚL,KP” i 037 KDD, 

b) istniejąca ma terenie 59 UT stacja transformatorowa 15/0,4 kV 

do utrzymania, z mowliwo`cią modernizacji; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

34. Ustalenia dla terenu o symbolu: 60 UH,UG - powierzchnia 0,2837 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa usJugowa handlu i gastronomii; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

- obowiązująca linia zabudowy dotyczy minŁ 60% Jącznej 
szeroko`ci elewacji, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 100% terenu okre`lonego liniami 

zabudowy (do 35% ”owierzchni dziaJki ”óJnocnej i do 50% 

dziaJki ”oJudniowej), 
c) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

d) zabudowa w obrębie ｭSalonu Kurortuｬ - obiekt o szczególnych 
wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

e) poziom ±0,00 do 0,15 m nad poziomem terenu 056 KPJ, 

f) obowiązuje realizacja jednego obiektu na jednej dziaJce, 
z mowliwo`cią wydzielenia osobnych lokali uwytkowych; 

g) obowiązuje realizacja jednolitych stylowo obiektów na obu 
dziaJkach - patrz § 3, 

h) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje, 

- do 9,5 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do zbiegu ”oJaci, 

i) konieczne narowne dominanty kompozycyjne - patrz § 3 - wg 

rysunku planu, 

j) dachy dwu- lub wielospadowe, o kątach nachylenia ”oJaci 
30÷40O, zwieLczone latarnią lub innym elementem, 

k) do”uszcza się obiekt 2-kondygsnacyjny z dachem ”Jaskim, 

- wysoko`ć do 8,0 m od poziomu terenu do najwywszego 
punktu dachu, 

- realizacja ”rojektu wyJonionego w drodze konkursu 

architektonicznego, 

l) zakaz ada”tacji istniejących obiektów, 
m) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni 

dziaJki, 
n) ”owierzchnia terenów zielonych - minŁ 20% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszczalny istniejący ”odziaJ na 2 dziaJki, ”rosto”adJy do 
ciągu 056 KPJ - wg rysunku planu; 
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4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) w ”JnŁ czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - bory na wydmach nadmorskich, lasy 

mieszane na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

b) w ”JnŁ czę`ci terenu stanowiska ro`lin gatunków objętych 
ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) wzdJuw zachŁ granicy terenu konieczny sz”aler zieleni wysokiej 
o funkcji izolacyjnej; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z ciągu 056 KPJ, 
- do”uszcza się dostę” zao”atrzeniowy z drogi 04 KDL, KPp, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach 04 KDL, KPp i 056 KPJ; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

35. Ustalenia dla terenu o symbolu 60a UH,UG - powierzchnia 0,0902 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  teren usJug handlu - stanowiska handlowe; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) obiekt w obrębie ｭSalonu Kurortuｬ - obiekt o szczególnych 

wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

c) powierzchnia zabudowy - 100% ”owierzchni okre`lonej 
obowiązującymi liniami zabudowy (32% powierzchni terenu), 

d) poziom ±0,00 do 0,10 m nad poziomem terenu 056 KPJ, 

e) zes”óJ ”awilonów modularnych o wymiarach 5,4 x 5,4 m, 

realizowany w dwóch zes”oJach 5-moduJowych, 
f) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, 

- 2,5÷2,6 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do dolnej krawędzi oka”u dachu, 

- do 4,5 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do zbiegu ”oJaci, 

g) dachy 4-spadowe, uskokowe, o kątach nachylenia ”oJaci 
20÷25O, zwieLczone latarnią, 

h) w centralnej czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) lokalizacja 
dominanty kompozycyjnej w formie rzeuby, obelisku, 
fontanny, itp., 

i) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni 

terenu, 

j) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 10% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony a) obszary i obiekty chronione nie wystę”ują, 
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`rodowiska b) wzdJuw wschŁ granicy terenu konieczny sz”aler zieleni 
wysokiej o funkcji izolacyjnej; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostę” do terenu z ciągu 056 KPJ, 
b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz 
odprowadzanie `cieków i wód o”adowych w oparciu o sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJym ciągu 056 KPJ; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

36. Ustalenia dla terenu o symbolu 61 UK,ZP - powierzchnia 1,1010 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi kultury - muszla koncertowa z widownią, w zieleni 

parkowej, 

b) do”uszcza się lokalizację towarzyszących usJug 
gastronomicznych - kawiarni; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

c) zagospodarowanie i zabudowa terenu symetryczne, na osi 

kompozycji oznaczonej na rysunku planu, wyznaczonej przez 

istniejącą muszlę koncertową, 
d) do”uszcza się ”rzebudowę muszli, 

e) dopuszcza się lokalizację obiektu za”lecza, zawierającego 
garderoby oraz pomieszczenia techniczne i sanitarne, w tym 

ogólnodostę”ne, zintegrowanego architektonicznie z muszlą 
koncertową jako dominantą kom”ozycyjną, 

f) Jączna ”owierzchnia zabudowy do 70% ”owierzchni okre`lonej 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 

g) wysoko`ć budynku za”lecza do 6,0 m, 

h) w obiekcie dopuszczalna realizacja maJej sali koncertowej - 
salonu muzycznego, galerii, 

i) w kompozycji obiektu konieczna realizacja symetrycznie 

zlokalizowanych ”rzej`ć bramowych lub kolumnowych, 

o szeroko`ci 6,0÷12,0 m, na teren 62 KPr - na osiach 

oznaczonych na rysunku planu, 

j) nawierzchnie placu widowni i ”rzej`ć ”ieszych z elementów 
drobnowymiarowych - kamienia naturalnego lub sztucznego, 

o rysunku wyrówniającym ”oszczególne strefy uwytkowania, 
k) poza obiektem muszli z zapleczem i widowni, teren urządzić 

w formie zieleni parkowej, z zachowaniem warto`ciowej zieleni 
wysokiej i `redniej, 

l) we wschŁ czę`ci terenu, do czasu realizacji obiektu zaplecza, 

do”uszcza się tymczasowy obiekt gastronomiczny, 

- powierzchnia zabudowy do 150 m2, 

- wysoko`ć 1 kondygnacja, 
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m) konieczna realizacja wysokich wywo”Jotów o funkcji izolacyjnej 

i ozdobnej - na odcinkach wg rysunku planu, 

n) powierzchnia biologicznie czynna - min. 62% powierzchni 

terenu, 

o) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 60% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej zieleni wysokiej, 
z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i ”rzeksztaJcenie 

w zieleL ”arkową, 
b) w ”JnŁ czę`ci terenu stanowiska ro`lin gatunków objętych 

ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 057 KPJ, 

dostę” ”ieszy z drogi 045 KPp, 

b) w rejonie lokalizacji zaplecza muszli koncertowej dopuszczalna 

lokalizacja max. 5 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) istniejące sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna do 
zachowania z mowliwo`cią ”rzebudowy, 

b) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz 
od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych w oparciu o istniejące 

i projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

37. Ustalenia dla terenu o symbolu 62 KPr - powierzchnia 1,6032 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  reprezentacyjny plac publiczny - Forum Kurortu; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) zagospodarowanie terenu w ukJadzie symetrycznym, na 

obowiązującej, oznaczonej na rysunku planu, osi kompozycji 

wyznaczonej przez muszlę koncertową na terenie 61 UK, źP 

i platformę widokową na terenie 5 UTp, 

c) w czę`ci wschŁ i zachŁ terenu obowiązuje zachowanie zwartych 
zes”oJów naturalnej zieleni wysokiej, z niezbędnymi dosadzeniami 

uzu”eJniającymi, 

d) ”rzy ”JdŁ granicy terenu obowiązuje zachowanie zwartego zes”oJu 
naturalnej zieleni wysokiej, z niezbędnymi dosadzeniami 

uzu”eJniającymi, stanowiącej tJo eks”ozycji muszli koncertowej na 

terenie 61 UK,ZP, z konieczną realizacją symetrycznie 

zlokalizowanych ”rzej`ć, o szeroko`ci 6,0÷12,0 m, na teren 

61 UK,ZP - wg rysunku planu, 

e) konieczna lokalizacja obiektów maJej architektury w tym Jawek 
parkowych, 

f) do”uszcza się lokalizację ”lenerowej eks”ozycji rzeub lub innych 
instalacji plastycznych, 
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g) konieczna realizacja wolnego od zadrzewieL ”rzej`cia, o szeroko`ci 
6,0÷10,0 m, na kJadkę s”acerową na terenach 10 źLo i 5 UTp 

z platformą widokową, 
h) realizacja centralnego placu o nawierzchni utwardzonej, 

i) nawierzchnia placu oraz ”rzej`ć ”ieszych z materiaJów 
wysokogatunkowych o zrównicowanej wielko`ci, o jednorodnym 

rysunku, 

j) na osi kompozycji, w rejonie oznaczonym na rysunku planu, 

lokalizacja dominanty kompozycyjnej w formie rzeuby, obelisku, 
pomnika, 

k) dopuszcza się ukJad tarasowy terenu wynikający z istniejącego 
uksztaJtowania terenu, 

l) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni terenu, 

m) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 45% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) poza terenem ”lacu obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej 
zieleni le`nej, z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych 

i ”rzeksztaJcenia w zieleL ”arkową, 
b) ksztaJtowanie zieleni w oparciu o naturalne wJa`ciwo`ci siedliska, 

z zachowaniem ich naturalnych elementów, 
c) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 

”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach nadmorskich - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 

d) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostę” komunikacyjny z drogi 057 KPJ, 

dostę” ”ieszy z drogi 056 KPJ i 057 KPJ, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną w oparciu o istniejące 

i projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg 
§ 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

38. Ustalenia dla terenu o symbolu 63 UH,UG - powierzchnia 0,1616 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa usJugowa handlu i gastronomii; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) zabudowa w obrębie ｭSalonu Kurortuｬ - obiekt o szczególnych 
wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

c) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

d) ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, z wyjątkiem 

nieruchomo`ci skJadających się z dziaJek nr: 11 i 17/9 oraz 12 

i 17/10 - do 50% ”owierzchni dziaJki, 
e) poziom ±0,00 do 0,15 m nad poziomem terenu 057 KPJ, 
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f) zes”óJ ”awilonów modularnych o wymiarach 5,4 x 5,4 m oraz 

7,0 x 7,0 m jako moduJ dominanty kompozycyjnej w ”JdŁ-zach. 

czę`ci terenu - wg rysunku ”lanu oraz ”awilonów o rzucie 

”rostokąta na nieruchomo`ciach skJadających się z dziaJek nr: 11 

i 17/9 oraz 12 i 17/10, 

g) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, 

- 2,5÷2,6 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do dolnej krawędzi oka”u dachu, 

- do 4,5 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku 
do zbiegu ”oJaci, 

h) wysoko`ć ”awilonu - dominanty - do 2 kondygnacji, 

- 4,5÷5,0 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do dolnej krawędzi oka”u dachu, 

- do 6,5 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku 
do zbiegu ”oJaci, 

i) dachy 4-spadowe, uskokowe, o kątach nachylenia ”oJaci 
20÷25O, zwieLczone latarnią, 
- dach ws”ólny Jączonych moduJów, 

j) konieczne Jączniki sąsiadujących zes”oJów - wg rysunku planu, 

- dach 2-spadowy, 

- wysoko`ć do kalenicy do 3,0 m, 

k) do”uszcza się utrzymanie istniejących obiektów na 
nieruchomo`ciach skJadających się z dziaJek nr: 11 i 17/9 oraz 12 

i 17/10, z mowliwo`cią ”rze”rowadzenia remontów - wg § 5 

ust. 16 

l) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni terenu 

poza liniami zabudowy, 

m) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 35% powierzchni terenu 

poza liniami zabudowy; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) ”odziaJ na dziaJki wg rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się scalenie terenu w obrębie wydzielonych dziaJek; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 obszary i obiekty chronione nie wystę”ują; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostę” zao”atrzeniowy do terenu z drogi 058 KDW, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 

w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach 05 KŚL, KP” i 057 KPJ; do”uszcza się 
zaopatrzenie z drogi 058 KDW; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 
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39. Ustalenia dla terenu o symbolu 63a UH,UG - powierzchnia 0,1178 ha 

 

ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa usJugowa handlu i gastronomii; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

c) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

d) ”owierzchnia zabudowy do 100% ”owierzchni terenu okre`lonego 
liniami zabudowy (do 40% powierzchni terenu), 

e) zes”óJ ”awilonów modularnych o wymiarach 5,4 x 5,4 m oraz 7,0 

x 7,0 m jako moduJ dominanty kompozycyjnej w ”JnŁ-zachŁ czę`ci 
terenu - wg rysunku planu, 

f) poziom ±0,00 do 0,15 m nad poziomem terenu 057 KPJ, 

g) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, 

- 2,5÷2,6 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do dolnej krawędzi oka”u dachu, 

- do 4,5 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku 
do zbiegu ”oJaci, 

h) wysoko`ć ”awilonu - dominanty - do 2 kondygnacji, 

- 4,5÷5,0 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do dolnej krawędzi oka”u dachu, 

- do 6,5 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku 
do zbiegu ”oJaci, 

i) dachy 4-spadowe, uskokowe, o kątach nachylenia ”oJaci 20÷25O, 

zwieLczone latarnią, 
- dach ws”ólny Jączonych moduJów, z wyjątkiem pawilonu 

dominanty, 

j) konieczne Jączniki sąsiadujących zes”oJów - wg rysunku planu, 

- dach 2-spadowy, 

- wysoko`ć do kalenicy do 2,5 m, 

k) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni terenu 

poza liniami zabudowy, 

l) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 45% powierzchni terenu 

poza liniami zabudowy; 

3) zasady ”odziaJu terenu  ”odziaJ na dziaJki wg rysunku ”lanu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 obszary i obiekty chronione nie wystę”ują; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostę” zao”atrzeniowy do terenu z drogi 058a KDW, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 

w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach 05 KŚL, KP” i 057 KPJ; do”uszcza się 
zaopatrzenie z drogi 058a KDW; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg 
§ 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 
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d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

40. Ustalenia dla terenu o symbolu 63b ZP - powierzchnia 0,0172 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  skwer zieleni parkowej, 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 95% powierzchni 

terenu, 

c) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 90% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obszary i obiekty chronione nie wystę”ują; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 05 KDL,KPp; 

7) ustalenia wynikające z ”rze”isów 
odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

41. Ustalenia dla terenu o symbolu 64 UH,UG - powierzchnia 0,0728 ha ark. nr 7, 10 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa usJugowa handlu i gastronomii; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy - do 100% powierzchni terenu 

okre`lonego nie”rzekraczalną linią zabudowy (do 40% 
powierzchni terenu), 

c) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

d) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

e) poziom ±0,00 do 0,15 m nad poziomem terenu, 

f) budynek na rzucie wieloboku lub okręgu o promieniu 6,0÷7,0 m, 

g) wysoko`ć zabudowy 1 kondygnacja, 

- 2,6÷2,8 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do dolnej krawędzi oka”u dachu, 

- do 7,5 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku 
do zbiegu ”oJaci, 

h) dach o formie ostrosJu”a lub stowka, 
- kąt nachylenia ”oJaci - min. 25O, 

- wysięg oka”u - 0,8÷1,0 m, 

- zwieLczenie latarnią - do wysoko`ci max. 9,0 m, 

i) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu, 

j) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 25% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - nadmorskie wydmy szare - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

b) w ”JdŁ- zachŁ czę`ci terenu stanowiska ro`lin gatunków objętych 
ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10; 
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5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostę” zao”atrzeniowy do terenu z drogi 058a KDW, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJej drodze 057 KPJ; do”uszcza się zao”atrzenie z drogi 

058a KDW; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

42. Ustalenia dla terenu o symbolu 65 UTm - powierzchnia 0,3015 h a ark. nr 9, 10 

1) przeznaczenie terenu  molo nadmorskie - czę`ć lądowa; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zmiany naturalnego ksztaJtu wydm i linii brzegowej, 

b) realizacja wej`ć z poziomu ”lawy, 
c) do”uszcza się o`wietlenie mola na caJej dJugo`ci oraz lokalizację 

Jawek, ”oideJek, innych obiektów maJej architektury, 
d) do”uszcza się ”rze”rowadzenie koniecznych sieci infrastruktury 

technicznej na ”otrzeby zao”atrzenia obiektów na morskiej czę`ci 
mola, w oparciu o istniejące i projektowane sieci w drodze 05 

KDL, KPp i ciągu 060 KP; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
kidzina, nadmorskie wydmy inicjalne i nadmorskie wydmy biaJe, 
nadmorskie wydmy szare, lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) w ”JdŁ- zachŁ czę`ci terenu stanowisko ro`lin gatunków objętych 
ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” z ciągu 060 KP; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o projektowane 

sieci w drodze 060 KP; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze ”asa 
technicznego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze 
”rojektowanego ”asa ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa 
morskiego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

d) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach obszaru 

i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 
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43. Ustalenia dla terenu o symbolu 65a UT - powierzchnia 2,6059 ha ark. nr 7, 10 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, hotelowe; 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszczalna towarzysząca funkcja rekreacyjno-sportowa, 

d) w ”JdŁ czę`ci terenu do”uszcza się lokalizację towarzyszących 
usJug handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 32% powierzchni terenu, 

c) zabudowa w obrębie ｭSalonu Kurortuｬ - obiekt o szczególnych 
wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

d) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% Jącznej ”owierzchni uwytkowej obiektów, 
f) wysoko`ć zabudowy turystyczno-wypoczynkowej do 

5 kondygnacji nadziemnych, 

- do 19,5 od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku 
do kalenicy, 

g) dachy budynków turystyczno-wypoczynkowych symetryczne, 

4-spadowe, o kątach nachylenia ”oJaci min. 15O, 

h) dla funkcji usJugowej, realizowanej w ”JdŁ czę`ci terenu, 
do”uszcza się wysoko`ć 1 kondygnacji, 

- do”uszczalne dachy ”Jaskie, z mowliwo`cią wykorzystania jako 
tarasy budynków sąsiadujących, 

i) przy 1-kondygnacyjnej czę`ci usJugowej do”uszcza się 
lokalizację ogródków kawiarnianych z lekkimi zadaszeniami, 

- lokalizacja wg oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, 

- do”uszcza się rozbieralne ”odJogi drewniane oraz ”arawany 

z paneli szklanych lub innych przejrzystych, 

- zagos”odarowanie ogródków kawiarnianych nie mowe 
kolidować z zagospodarowaniem promenady, w tym rysunkiem 

nawierzchni, 

j) w zagos”odarowaniu terenu konieczna realizacja ”rzej`cia 
pieszego w kierunku placu na terenie 060 KP, 

k) w ”JnŁ- wschŁ czę`ci terenu realizacja terenów rekreacyjnych 

i ”laców zabaw, 
l) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni 

terenu, 

m) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 35% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) do”uszczalny ”odziaJ na dziaJki ”od ”oszczególne obiekty 
zes”oJu zabudowy, ”od warunkiem za”ewnienia dostę”u do 
drogi ”ublicznej ”o”rzez drogi wewnętrzne, z uwzględnieniem 

warunku okre`lonego w pkt 6a, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki: 
- 600 m2dla obiektów ”oJowonych wzdJuw drogi 05 KŚL, KP”, 
- 2000 m2dla obiektów ”ozostaJych; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych, 

b) na czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy szare, lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 
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c) w ”JnŁ- wschŁ czę`ci terenie stanowiska ro`lin gatunków 
objętych ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 05 KDL, KPp poprzez max. 2 zjazdy, 

b) dostę” komunikacyjny, w tym zao”atrzeniowy do usJug 
zlokalizowanych przy drodze 05 KDL, KPp i ciągu ”ieszym 

060 KP z drogi 05 KŚL, KP”, ”o”rzez drogi wewnętrzne i teren 

65b UT, 

c) ”rzy ”oszczególnych obiektach zes”oJu zabudowy za”ewnić 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych - patrz § 9 

ust. 6; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJej drodze 05 KŚL, KP”, 
b) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowa 15/0,4 kV; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

44. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

65b UT - powierzchnia 0,4564 ha ark. nr 10 

65c UT - powierzchnia 1,4412 ha 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, hotelowe; 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej oraz kulturalna, 

c) konieczna towarzysząca funkcja rekreacyjno-sportowa, 

d) wzdJuw ”rzej`cia na molo - ciągu ”ieszego 060 KP, konieczna 
lokalizacja usJug handlu, gastronomii oraz dopuszczalna 

lokalizacja innych usJug nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) do”uszcza się 5-m ”rzesunięcie w kierunku ”JnŁ lub ”JdŁ linii 
zabudowy okre`lonej centrycznie na osi ciągu ”ieszego 060 KP, 

c) ”owierzchnia zabudowy do 45% Jącznej ”owierzchni terenów 
65b UT i 65c UT, 

d) obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

e) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

f) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

20% Jącznej ”owierzchni uwytkowej obiektów na terenach 

65b UT i 65c UT, 

g) wysoko`ć zabudowy na terenie 65b UT - 1÷4 kondygnacji - do 

15,0 m od poziomu terenu 060 KP, 
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h) wysoko`ć strefowo zrównicowana oznaczonymi na rysunku 

planu strefami: 

- zabudowy 1-kondygsnacyjnej - do 4,5 m od poziomu terenu 

060 KP, 

- zabudowy do 2 kondygnacji - do 8,5 m od poziomu terenu 

060 KP, 

i) wysoko`ć zabudowy na terenie 65c UT - 1÷2 kondygnacji - do 

8,5 m od poziomu terenu 060 KP, 

- wysoko`ć strefowo zrównicowana oznaczonymi na rysunku 

planu strefami: zabudowy 1-kondygsnacyjnej - do 4,5 m od 

poziomu terenu 060 KP, 

- zabudowy do 2 kondygnacji - do 8,5 m od poziomu terenu 

060 KP, z wyjątkiem budynku dominanty i subdominanty, 

j) na powierzchni do 20% powierzchni zabudowy terenu 65c UT 

konieczna dominanta przestrzenna - patrz § 3, o wysoko`ci 
12÷13 kondygnacji, lokalizowana na obszarze oznaczonym na 

rysunku planu, 

- do 45,0 m od poziomu terenu 060 KP, 

k) na powierzchni do 20% powierzchni zabudowy terenu 65c UT 

dopuszczalna subdominanta przestrzenna - patrz § 3, 

o wysoko`ci 6÷8 kondygnacji, lokalizowana na obszarze 

oznaczonym na rysunku planu, 

- do 30,0 m od poziomu terenu 060 KP, 

l) dachy ”Jaskie, z dopuszczalnym wykorzystaniem jako tarasy, 

m) w zagospodarowaniu terenu konieczna realizacja ”rzej`cia 
”ieszego Jączącego ”lac na terenie 060 KP z ciągami pieszymi 

na terenach 65a UT i 65d UT, 

n) we wschŁ czę`ci terenu 65c UT realizacja terenów 
rekreacyjnych i ”laców zabaw, 

o) powierzchnia biologicznie czynna - minŁ 40% Jącznej 
powierzchni terenów, 

p) ”owierzchnia terenów zielonych - minŁ 25% Jącznej powierzchni 

terenów; 
3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszczalny ”odziaJ na dziaJki wyznaczony ”rzebiegiem 

”rzej`cia ”ieszego; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych, 

b) na czę`ci terenu 65b UT (”atrz rysunek ”lanu) siedliska 
”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) na czę`ci terenu 65c UT siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - bory i lasy na wydmach nadmorskich (patrz rysunek 

planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

d) w ”JdŁ czę`ci terenu 65b UT stanowiska ro`lin gatunków 
objętych ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren 65b z drogi 05 KDL, KPp poprzez 1 zjazd 

realizowany na terenie 65a UT, 

b) dostę” komunikacyjny, w tym zao”atrzeniowy do usJug 
zlokalizowanych ”rzy ciągu ”ieszym 060 KP z drogi 05 KDL, 

KP” ”o”rzez drogi wewnętrzne, 
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c) ”rzy ”oszczególnych obiektach zes”oJu zabudowy za”ewnić 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych - patrz § 9 

ust. 6; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJej drodze 05 KŚL, KP”, 
b) do”uszcza się zao”atrzenie z ciągu 060 KP, 
c) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

45. Ustalenia dla terenu o symbolu 65d UT - powierzchnia 2,3441 ha ark. nr 10 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, hotelowe; 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna, 

odnowy biologicznej i rekreacyjno-sportowa, 

c) w ”JdŁ czę`ci terenu do”uszcza się lokalizację towarzyszących 
usJug handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) kompozycja zabudowy na osiach oznaczonych na rysunku planu, 

c) powierzchnia zabudowy do 32% powierzchni terenu, 

 obowiązuje realizacja jednolitego stylowo (”atrz § 3), 

kom”leksowa realizacja zes”oJu zabudowy wg jednego ”rojektu 
zagospodarowania, 

d) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% Jącznej ”owierzchni uwytkowej obiektów, 
f) wysoko`ć zabudowy turystyczno-wypoczynkowej do 

5 kondygnacji nadziemnych, 

- do 19,5 od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku 
do kalenicy, 

g) zasada ksztaJtowania ”ierzei ul. Uzdrowiskowej analogiczna jak 

na terenie 65a UT, 

- wysoko`ć budynków turystyczno-wypoczynkowych - 

5 kondygnacji, 

- wysoko`ć Jączników o funkcji usJugowej - 1 kondygnacja 

z dachami ”Jaskimi, z mowliwo`cią wykorzystania jako tarasy 
budynków sąsiadujących, 

h) dachy budynków turystyczno-wypoczynkowych symetryczne, 

4-spadowe, o kątach nachylenia ”oJaci 15÷20O, 

i) w zagos”odarowaniu terenu konieczna realizacja ”rzej`cia 
pieszego w kierunku placu na terenie 060 KP, 

j) w zagos”odarowaniu terenu do”uszcza się lokalizację ozdobnych 

i retencyjnych zbiorników wodnych, 
k) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni 

terenu, 

l) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 35% powierzchni terenu; 
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3) zasady ”odziaJu terenu a) do”uszczalny ”odziaJ na dziaJki ”od ”oszczególne obiekty 
zes”oJu zabudowy ”od warunkiem za”ewnienia dostę”u do drogi 
”ublicznej ”o”rzez drogi wewnętrzne, z uwzględnieniem 

warunku okre`lonego w pkt 6a, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki 2000 m2; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych, 

b) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - bory 

i lasy na wydmach nadmorskich, kserotermiczne murawy 

napiaskowe (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu, 

b) do”uszcza się likwidację ”ozostaJo`ci obiektów militarnych; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 039a KDD poprzez 1 zjazd - przez teren 

67 ZP, 

b) w ”JnŁ czę`ci terenu do”uszcza się wykonanie 1 doj`cia ”ieszego 

z drogi 039aKDD przez teren 67 ZP, 

c) ”rzy ”oszczególnych obiektach zes”oJu zabudowy za”ewnić 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych - patrz § 9 

ust. 6; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 

telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJej drodze 05 KŚL, KP”, 

b) do”uszcza się zao”atrzenie z drogi 039a KDD przez teren 67 ZP 

oraz zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji 
transformatorowej na terenie 67 ZP, 

c) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do przeniesienia na 

teren 67 ZP; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

46. Ustalenia dla terenu o symbolu 66 UH,UG - powierzchnia 0,1088 ha ark. nr 10 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa usJugowa handlu i gastronomii, 

b) konieczny zes”óJ sanitarny obsJugi ”lawy; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu, 

c) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz 

§ 3, 

d) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

e) poziom ±0,00 do 0,15 m nad poziomem terenu, 

f) obowiązuje realizacja jednego obiektu, jednolitego stylowo, 
z mowliwo`cią wydzielenia osobnych lokali uwytkowych, 

g) obowiązuje kompleksowe zagospodarowanie terenu, 
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h) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

- do 7,5 m do kalenicy lub zbiegu ”oJaci, 
i) dach przestrzenny o kątach nachylenia ”oJaci 30÷40O, 

j) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni 

terenu, 

k) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 35% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 poza obszarem zabudowanym i doj`ciami teren urządzić 

w formie zieleni niskiej i `redniej; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostę” do terenu z drogi 039a KDD, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych z drogi 039a KDD; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

47. Ustalenia dla terenu o symbolu 67 ZP - powierzchnia 0,2827 ha ark. nr 10 

1) przeznaczenie terenu a) zieleL ”arkowa, 
b) istniejące obiekty umocnieL militarnych - do zachowania 

i wykorzystania na cele informacji turystycznej i/lub 

wystawiennicze; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) utrzymanie warto`ciowego drzewostanu z ”rzeksztaJceniem 

w zaJowenie ”arkowe, 
b) zagos”odarowanie ”arkowe ”od”orządkowane eks”ozycji 

obiektów militarnych, 

c) do”uszcza się zadrzewienia uzu”eJniające, 
d) urządzenie `ciewek s”acerowych z organizacją miejsc 

wypoczynku i o`wietlenia ”arkowego, 
e) lokalizacja zjazdu na teren 65d UT oraz stacji 

transformatorowej, 

f) w ”JnŁ czę`ci terenu do”uszcza się ”rzej`cie ”iesze z drogi 

039a KDD do terenu 65d UT, 

g) do”uszcza się ”rzebieg sieci infrastruktury technicznej na 
”otrzeby zao”atrzenia obiektów na terenie 65d UT, 
z uwzględnieniem ochrony warto`ciowej zieleni, 

h) zakaz grodzenia od strony dróg ”ublicznych, za wyjątkiem 

dziaJki stacji transformatorowej, 

i) powierzchnia biologicznie czynna - 95% powierzchni terenu, 

j) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 90% powierzchni 

terenu; 
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3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu, za wyjątkiem wydzielenia dziaJki stacji 
transformatorowej, z dostę”em do drogi 039a KDD; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - bory 

i lasy mieszane na wydmach nadmorskich, kserotermiczne 

murawy napiaskowe (patrz rysunek planu) - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

b) w ”JdŁ czę`ci terenu stanowisko ro`lin gatunków objętych 
ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) ksztaJtowanie zieleni w oparciu o naturalne wJa`ciwo`ci 
siedliska, z zachowaniem ich naturalnych elementów; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu, 

b) istniejące obiekty umocnieL militarnych o warto`ci historycznej 
- do objęcia ochroną; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 039a KDD; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z ”rzylegJej drogi 039a KŚŚ 
lub stacji transformatorowej na terenie; 

b) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

48. Ustalenia dla terenu o symbolu 67a ZP - powierzchnia 0,688 ha ark. nr 10 

1) przeznaczenie terenu a) zieleL ”arkowa, 
b) istniejące obiekty umocnieL militarnych o warto`ci historycznej 

- do zachowania; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) utrzymanie warto`ciowego drzewostanu z ”rzeksztaJceniem 

w zaJowenie ”arkowe, 
b) zagos”odarowanie ”arkowe ”od”orządkowane eks”ozycji 

obiektów militarnych, 

c) do”uszcza się zadrzewienia uzu”eJniające, 
d) urządzenie dydaktycznej `ciewki s”acerowej z organizacją 

miejsc wypoczynku i o`wietlenia ”arkowego, 
e) zakaz grodzenia od strony dróg ”ublicznych, 
f) powierzchnia biologicznie czynna - 95% powierzchni terenu, 

g) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 90% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
bory na wydmach nadmorskich, kserotermiczne murawy 

napiaskowe (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 
- obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) ksztaJtowanie zieleni w oparciu o naturalne wJa`ciwo`ci 
siedliska, z zachowaniem ich naturalnych elementów; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

b) istniejące obiekty umocnieL militarnych o warto`ci historycznej 
- do objęcia ochroną; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z dróg 06 KŚL, KP” i 039a KDD; 
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7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w energię elektryczną z ”rzylegJej drogi; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

49. Ustalenia dla terenu o symbolu 68 KS - powierzchnia 0,4226 ha ark. nr 10 

1) przeznaczenie terenu  parking o dostę”no`ci ”ublicznej dla 60÷120 samochodów 
osobowych; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) lokalizacja zes”oJów miejsc postojowych z zachowaniem 

warto`ciowych egzem”larzy drzew oraz uwzględnieniem 

stanowisk ro`lin gatunków objętych ochroną ”rawną, 
b) nawierzchnie miejsc postojowych i dojazdów do”uszczalne 

z naturalnych elementów drobnowymiarowych, 

c) do”uszcza się o`wietlenie terenu, 
d) do”uszcza się lokalizację sanitariatów oraz ”omieszczeL 

obsJugi ”arkingu 

- obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz 

§ 3, 

- powierzchnia zabudowy do 20 m2, 

- wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja - do 5,5 m od poziomu 

terenu przy budynku, 

- dach symetryczny, o kącie nachylenia ”oJaci min. 30O, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni 

terenu, 

f) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 35% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - bory na wydmach nadmorskich - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) obowiązuje ochrona warto`ciowych egzemplarzy drzew, 

z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 06 KDL, KPp; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz 
od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych w oparciu 

o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJej drodze 
06 KDL, KPp; 

8) ustalenia wynikające 

z prze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 
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50. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

69 UT - powierzchnia 1,5425 ha ark. nr 10 

70 UT - powierzchnia 2,2146 ha ark. nr 10, 13 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, hotelowe; 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna, 

odnowy biologicznej i rekreacyjno-sportowa, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) w kawdym budynku o funkcji podstawowej dopuszczalna 

lokalizacja towarzyszącej funkcji mieszkaniowej wJa`ciciela lub 
uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

20% Jącznej ”owierzchni uwytkowej obiektów, 
e) dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego o powierzchni 

uwytkowej do 100 m2, 

f) wysoko`ć zabudowy - do 5 kondygnacji nadziemnych, 

- do 19,5 od poziomu terenu, 

g) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

h) dachy przestrzenne, o kątach nachylenia ”oJaci 20÷45O lub 

”Jaskie - jednorodne w obrębie terenu elementarnego, 

- do”uszcza się Jączenie rodzajów dachów w obrębie budynku, 
i) powierzchnia biologicznie czynna - minŁ 50% ”owierzchni dziaJki, 
j) ”owierzchnia terenów zielonych - minŁ 45% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszczalny ”odziaJ na dziaJki wg zasady oznaczonej na rysunku 
planu, o powierzchni min. 7000 m2; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych, 

b) na czę`ci terenu 69 UT siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - bory na wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 

c) na terenie 70 UT siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, bory i lasy mieszane na 

wydmach nadmorskich, kserotermiczne murawy napiaskowe 

(patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

d) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu, 

b) istniejący na terenie 70 UT obiekt umocnieL militarnych 

o warto`ci historycznej, oznaczony na rysunku ”lanu - do 

wykorzystania w zagos”odarowaniu dziaJki lub ”rzeniesienia na 
teren poza obszarem opracowania, 

c) do”uszcza się likwidacje ”ozostaJych obiektów; 
6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na dziaJkę w zachŁ czę`ci terenu 69 UT z drogi 06 KDL, 

KPp, w miejscu wyznaczonym orientacyjnie na rysunku planu, 

zjazd na dziaJkę we wschŁ czę`ci terenu 69 UT z drogi 039 KDD, 

b) zjazd na dziaJkę w zachŁ czę`ci terenu 70 UT z drogi 039 KDD, 

zjazd na dziaJkę w centralnej czę`ci terenu 70 UT z drogi 06 KDL, 

KPp, w miejscu wyznaczonym orientacyjnie na rysunku planu, 

zjazd na dziaJkę we wschŁ czę`ci terenu 70 UT z drogi 040 KDD, 

c) na terenie dziaJki za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych - patrz § 9 ust. 6; 
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7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

51. Ustalenia dla terenu o symbolu 71 IT - powierzchnia 0,0299 ha ark. nr 10 

1) przeznaczenie terenu  urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) stacja transformatorowa, 

b) do”uszcza się inne urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) powierzchnia zabudowy do 25 m2, 

e) wysoko`ć zabudowy do 4,0 m do kalenicy lub zbiegu 

”oJaci, 
f) dach przestrzenny o kącie nachylenia ”oJaci min. 30O, 

g) ”oza urządzeniami infrastruktury teren urządzić w formie 

niskiej zieleni ozdobnej, 

h) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzchni 

dziaJki, 
i) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 80% powierzchni 

dziaJki, 
j) obowiązuje ogrodzenie terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się ”odziaJ ”od ”oszczególne urządzenia; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 na terenie siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - bory 

na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” z drogi 039 KDD; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z drogi 06 KDL, KPp lub 

039 KDD, 

b) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 

15/0,4 kV; 

8) ustalenia wynikające z ”rze”isów 
odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

52. Ustalenia dla terenu o symbolu 71a IT - powierzchnia 0,0302 ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu  urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) przepom”ownia `cieków, 
b) ”oza urządzeniami infrastruktury teren urządzić w formie 

zieleni ozdobnej o funkcji izolacyjnej, 
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c) do”uszcza się inne urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) obowiązuje ogrodzenie terenu; 
3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się ”odziaJ ”od ”oszczególne urządzenia; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 na terenie siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - lasy 

na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” z drogi 040 KDD; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w energię elektryczną z drogi 06 KDL, KPp lub 

040 KDD; 

8) ustalenia wynikające z ”rze”isów 
odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

53. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

72 Up - powierzchnia 0,0322 ha ark. nr 13 

72a Up - powierzchnia 0,0159 ha 

74 Up - powierzchnia 0,0298 ha 

1) przeznaczenie terenu  zes”óJ usJug ”rzy”lawowych - sanitariaty, natryski, punkt 

pomocy medycznej, wy”owyczalnia s”rzętu ”lawowego; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu, 

c) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, 

- do 5,5 m do kalenicy lub zbiegu ”oJaci, 
d) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci min. 30O, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni 

terenu, 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na terenie 72a U” siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, lasy na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie 74 U” siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, lasy na wydmach 

nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg 
§ 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) tereny 72 Up i 72a UP ”oJowone w strefie ｭK 5ｬ ochrony 

krajobrazu, 

b) teren 74 Up ”oJowony w strefie ｭEｬ ochrony ekspozycji; 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostę” do terenu 72 U” z drogi 040 KDD, 

dostę” do terenu 72a U” z ciągu 062 KP, 
dostę” do terenu 74 U” z ciągu 064 KP, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie 
`cieków w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJej 
drodze; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren 72 UP ”oJowony w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 
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c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

54. Ustalenia dla terenu o symbolu 73 UT - powierzchnia 1,4484 ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, hotelowe; 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna, 

odnowy biologicznej i rekreacyjno-sportowa, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) w kawdym budynku o funkcji podstawowej dopuszczalna 

lokalizacja towarzyszącej funkcji mieszkaniowej wJa`ciciela lub 
uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

d) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

20% Jącznej ”owierzchni uwytkowej obiektów, 
f) dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego o powierzchni 

uwytkowej do 100 m2, 

g) wysoko`ć zabudowy - do 5 kondygnacji nadziemnych, 

- do 19,5 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku, 

h) dachy przestrzenne, o kątach nachylenia ”oJaci 20÷45O lub 

”Jaskie - jednorodne w obrębie terenu elementarnego, 

- do”uszcza się Jączenie rodzajów dachów w obrębie budynku, 
i) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

j) na czę`ci terenu objętej strefą ｭEｬ (patrz rysunek planu) 

obowiązuje ksztaJtowanie zieleni za”ewniające eks”ozycję fortu 
”oJowonego ”oza ”JdŁ granicą o”racowania; 

k) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni 

dziaJki; 
3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszczalny ”odziaJ na dziaJki wg zasady oznaczonej na 

rysunku planu, o powierzchni min. 6 500 m2; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
bory i lasy na wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na dziaJkę w zachŁ czę`ci terenu z drogi 040 KDD, 

zjazd na dziaJkę we wschŁ czę`ci terenu z drogi 06 KDL, KPp, 

w miejscu wyznaczonym orientacyjnie na rysunku planu, 

b) na terenie dziaJki za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych - patrz § 9 ust. 6; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJej drodze 06 KŚL, KP”; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6719 ｦ Poz. 1146 

 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

55. Ustalenia dla terenu o symbolu 75 UT - powierzchnia 2,1804 ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, hotelowe; 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna, 

odnowy biologicznej i rekreacyjno-sportowa, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) do”uszczalna lokalizacja towarzyszącej funkcji mieszkaniowej 

wJa`ciciela lub uwytkownika; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

d) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

20% Jącznej ”owierzchni uwytkowej obiektów, 
f) w kawdym budynku o funkcji podstawowej dopuszczalna 

lokalizacja towarzyszącej funkcji mieszkaniowej wJa`ciciela lub 
uwytkownika, 

g) wysoko`ć zabudowy - do 4 kondygnacji nadziemnych, 

- do 17,0 m od poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku, 

h) dachy przestrzenne, o kątach nachylenia ”oJaci 20÷45O lub 

”Jaskie - jednorodne w obrębie terenu elementarnego, 

- do”uszcza się Jączenie rodzajów dachów w obrębie budynku, 
i) w ”rzy”adku dachów ”rzestrzennych zakaz stosowania ”okrycia 

w kolorze czerwonym, 

j) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

k) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni 

dziaJki; 
l) obowiązuje ksztaJtowanie zieleni za”ewniające eks”ozycję fortu 

”oJowonego ”oza ”JdŁ granicą o”racowania; 
3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszczalny ”odziaJ na dziaJki wg zasady oznaczonej na 

rysunku planu, o powierzchni min. 7000 m2; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - bory 

i lasy na wydmach nadmorskich, kserotermiczne murawy 

napiaskowe (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭEｬ ochrony ekspozycji; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazdy na dziaJki z drogi 06 KDL,KPp w miejscach wyznaczonym 

orientacyjnie na rysunku planu, 

b) na terenie dziaJki za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych - patrz § 9 ust. 6; 
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7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJej drodze 06 KŚL, KP”; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze 
”rojektowanego ”asa ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa 
morskiego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach portu 

morskiego _winouj`cie - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze 
zagrowenia ”owodzią, 

e) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

56. Ustalenia dla terenu o symbolu 76 U - powierzchnia 0,0146 ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu  sanitariaty oraz pomieszczenia obsJugi ”arkingu na terenie 
78 KS, 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 40 m2, 

c) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

d) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, 

- do 5,5 m od poziomu terenu przy budynku, 

e) dach symetryczny, o kącie nachylenia ”oJaci min. 30O, 

f) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się wydzielenie dziaJki stacji transformatorowej 

z dostę”em do drogi 065 KPJ; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭEｬ ochrony ekspozycji; 

6) ustalenia komunikacyjne  zjazd na teren z drogi 065 KPJ; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków w oparciu 

o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJej drodze 
06 KDL, KPp; 

b) lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w granicach portu morskiego _winouj`cie - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

57. Ustalenia dla terenu o symbolu 77 US,ZWn - powierzchnia 1,5029 ha ark. nr 12, 13 

1) przeznaczenie terenu  ogólnodostę”ne urządzenia rekreacyjne i sportowe w zieleni 

wysokiej naturalnej; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów maJej architektury, w tym 

altan wypoczynkowych i urządzeL infrastruktury technicznej, 
b) wy”osawenia terenu w urządzenia rekreacyjne i sportowe w formie 

boisk do maJych gier zes”oJowych, rekreacyjnego toru ”rzeszkód, 
”laców zabaw dla dzieci - lokalizacja zgrupowana w ”JdŁ-zach. 

czę`ci terenu, 
c) zakaz grodzenia terenu od strony dróg, 
d) wytyczenie `ciewek s”acerowych z organizacją miejsc 

wypoczynku, 

e) do”uszcza się utwardzenie nawierzchni boisk z materiaJów 
”rze”uszczających wody o”adowe, 

f) nawierzchnie ”laców zabaw i w obszarze urządzeL rekreacyjnych 
piaszczyste lub trawiaste, 

g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 95% powierzchni terenu, 

h) poza rejonem lokalizacji urządzeL rekreacyjnych i sportowych 

zachowanie zieleni w formie naturalnej, 

i) do”uszczalne o`wietlenie ”arkowe w rejonie urządzeL 
rekreacyjnych i s”ortowych oraz `ciewek s”acerowych i ciągu 
pieszo-rowerowego; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - nadmorskie wydmy szare, nadmorskie 

wydmy z zaro`lami rokitnika, lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich, pomorski las dębowo-brzozowy - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

b) w ”JdŁ-wschŁ czę`ci terenu egzem”larz drzewa (wiąz szy”uJkowy) 
”ro”onowany do objęcia ochroną - obowiązują ustalenia wg § 7 

ust. 9, 

c) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

d) obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej zieleni le`nej, 
z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych, 

e) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) zagos”odarowanie zieleni 

dostosowane do ”otrzeb wynikających z ”oJowenia w strefach 

zarezerwowanych dla ”rawidJowego funkcjonowania systemu 

nawigacji `wietlnej toru wodnego; 
5) ustalenia dotyczące 

ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭEｬ ochrony ekspozycji; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 06 KDL, KPp i 064 KP; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną z projektowanej sieci 

w drodze 06 KDL, KPp lub 064 KP; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze 
”rojektowanego ”asa ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa 
morskiego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach portu 

morskiego _winouj`cie - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

c) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w obszarze stref 

zarezerwowanych dla ”rawidJowego funkcjonowania systemu 

nawigacji `wietlnej toru wodnego, 
d) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach obszaru 

i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7; 

e) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze 
zagrowenia ”owodziąŁ 
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58. Ustalenia dla terenu o symbolu 78 KS - powierzchnia 0,3408 ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu  parking o dostę”no`ci ”ublicznej dla 150÷200 samochodów 
osobowych; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zes”oJy miejsc postojowych rozdzielone istniejącą zielenią 
wysoką, 

b) dopuszczalne utwardzenie nawierzchnie miejsc postojowych 

i dojazdów z elementów drobnowymiarowych, 

c) do”uszcza się o`wietlenie terenu, 
d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach nadmorskich 

- obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) obowiązuje ochrona warto`ciowych egzemplarzy drzew, 

z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych, 
d) na czę`ci terenu (patrz rysunek planu) zagospodarowanie zieleni 

dostosowane do ”otrzeb wynikających z ”oJowenia w strefach 

zarezerwowanych dla ”rawidJowego funkcjonowania systemu 

nawigacji `wietlnej toru wodnego; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭEｬ ochrony ekspozycji; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 06 KDL, KPp; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 dopuszczalne zaopatrzenie w energię elektryczną z ”rzylegJej 
drogi 06 KDL, KPp; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w granicach portu morskiego _winouj`cie - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w obszarze stref 

zarezerwowanych dla ”rawidJowego funkcjonowania systemu 

nawigacji `wietlnej toru wodnego, 
c) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach 

obszaru i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 7. 

59. Ustalenia dla terenu o symbolu 79 UH,UG - powierzchnia 0,3236ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa usJugowa handlu i gastronomii; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 5% ”owierzchni dziaJki, 
c) obowiązuje zabudowa zwarta, wkomponowana w istniejący 

warto`ciowy drzewostan, 
d) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

- do 7,0 m do kalenicy lub zbiegu ”oJaci, 
e) dopuszczalne narowne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci min. 30O, 

g) powierzchnia biologicznie czynna - minŁ 80% ”owierzchni dziaJki; 
3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszczalny ”odziaJ na 2 dziaJki, o powierzchni min. 1500 m2, 

”rosto”adJy do drogi 06 KŚL, KP”; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) w ”JdŁ czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - pomorski las dębowo-brzozowy - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6723 ｦ Poz. 1146 

 

b) na terenie stanowisko ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
zieleni wysokiej, z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć 
sanitarnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭEｬ ochrony ekspozycji; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 06 KDL, KPp i 065 KPJ; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJej drodze 06 KŚL, KP”; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w granicach portu morskiego _winouj`cie - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach obszaru 

i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

60. Ustalenia dla terenu o symbolu 80 TS - powierzchnia 1,2941 ha ark. nr 12, 13 

1) przeznaczenie terenu  teren specjalny - istniejący falochron - do dalszego uwytkowania; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) lokalizacja obiektów związanych z zabezpieczeniem wej`cia do 
portu i nawigacją ”ortową, 

b) wysoko`ć obiektów uwarunkowana ”rzeznaczeniem specjalnym; 

3) zasady ”odziaJu terenu  w dostosowaniu do ”otrzeb związanych ze szczególnym 

przeznaczeniem; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) zagos”odarowanie zieleni dostosowane do ”otrzeb wynikających 

z ”oJowenia w strefach zarezerwowanych dla ”rawidJowego 
funkcjonowania systemu nawigacji `wietlnej toru wodnego, 

b) na czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy inicjalne i nadmorskie wydmy biaJe, 
nadmorskie wydmy szare, lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

c) w ”JdŁ czę`ci terenu stanowiska ro`lin gatunków objętych 
ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dojazd i doj`cie do terenu istniejące - do zachowania; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rze”rowadzenie koniecznych sieci infrastruktury 
technicznej na potrzeby systemu nawigacji toru wodnego; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony na obszarze ”asa technicznego nadbrzewnego 
”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

b) teren ”oJowony w granicach portu morskiego _winouj`cie - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

c) teren ”oJowony w obszarze stref zarezerwowanych dla 

”rawidJowego funkcjonowania systemu nawigacji `wietlnej toru 
wodnego. 

d) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze 
zagrowenia ”owodziąŁ 
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61. Ustalenia dla terenu o symbolu 81 TS - powierzchnia 0,0384 ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu  teren specjalny - obiekt związany z nawigacją ”ortową - do 

dalszego uwytkowania; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) stawa galeriowa, 

b) wysoko`ć obiektów uwarunkowana ”rzeznaczeniem 

specjalnym; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obszary i obiekty chronione nie wystę”ują; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dojazd i doj`cie do terenu istniejące ”rzez teren 83 źWn - 
do zachowania; 

7) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

 przeprowadzenie koniecznych sieci infrastruktury 

technicznej ”rzez tereny ”rzylegJe; 
8) ustalenia wynikające z ”rze”isów 

odrębnych 

a) teren ”oJowony w granicach portu morskiego _winouj`cie - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

b) teren ”oJowony w obszarze stref zarezerwowanych dla 

”rawidJowego funkcjonowania systemu nawigacji `wietlnej 
toru wodnego; 

c) terenu ”oJowona na obszarze zagrowenia ”owodziąŁ 

62. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

82 ZWn - powierzchnia 0,8767ha ark. nr 13 

83 ZWn - powierzchnia 0,8767ha 

1) przeznaczenie terenu  zieleL wysoka naturalna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, 

b) na terenie 83 źWn obowiązuje utrzymanie nieograniczonego 

dostę”u do obiektów na terenie 80 TS i 81 TS; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie 82 ZWn i czę`ci terenu 83 źWn (”atrz rysunek ”lanu) 
siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - las mieszany na 

wydmach nadmorskich, pomorski las dębowo-brzozowy - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie 82 źWn stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną 
`cisJą i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) na terenie 83 źWn stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną 
`cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

d) na czę`ci terenu 83 źWn (”atrz rysunek ”lanu) 
zagospodarowanie zieleni dostosowane do ”otrzeb wynikających 

z ”oJowenia w strefach zarezerwowanych dla ”rawidJowego 
funkcjonowania systemu nawigacji `wietlnej toru wodnego, 

e) obowiązuje ochrona istniejącej zieleni, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

a) teren 82 źWn ”oJowony w strefie ｭEｬ ochrony ekspozycji, 

b) teren 83 źWn ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu 82 źWn z drogi 06 KDL, KPp i 065 KPJ, 

dostę” do terenu 83 źWn z drogi 065 KPJ; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w granicach portu morskiego _winouj`cie - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

b) czę`ć terenu 83 źWn (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie 

systemu nawigacji `wietlnej toru wodnego, 
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c) czę`ć terenu 82 źWn (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach 

obszaru i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 7; 

d) czę`ć terenu 82 źWn (”atrz rysunek ”lanu) i teren 83 ZWn 

”oJowone na obszarze zagrowenia ”owodziąŁ 

63. Ustalenia dla terenu o symbolu 82a ZWn - powierzchnia 0,3617 ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu  zieleL wysoka naturalna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

 zakaz zabudowy; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - lasy 

mieszane na wydmach nadmorskich, pomorski las dębowo-

brzozowy (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) zagos”odarowanie zieleni 
dostosowane do ”otrzeb wynikających z ”oJowenia w strefach 

zarezerwowanych dla ”rawidJowego funkcjonowania systemu 

nawigacji `wietlnej toru wodnego, 
d) obowiązuje ochrona istniejącej zieleni, z dopuszczeniem dziaJaL 

”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych, 
e) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze 

zagrowenia ”owodziąŁ 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭEｬ ochrony ekspozycji; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 065 KPJ; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w granicach portu morskiego _winouj`cie - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie systemu 

nawigacji `wietlnej toru wodnego, 
c) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach obszaru 

i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze 
zagrowenia ”owodziąŁ 

64. Ustalenia dla terenu o symbolu 84 UT - powierzchnia 0,4908 ha ark. nr 4, 5 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa pensjonatowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
- zachowanie istniejących wskauników na dziaJkach ”rzy 
ul. S. veromskiego nr 29 i M. Konopnickiej 20, z zakazem 

zwiększania, 
c) obowiązuje zachowanie zabudowy istniejącej na dziaJce ”rzy 

ul. S. veromskiego nr 28, z zakazem przebudowy, 

- do”uszcza się nową zabudowę w gJębi dziaJki, 
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d) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy budynków istniejących 

obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

g) wysoko`ć zabudowy 3÷5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

h) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷45O, 

i) powierzchnia biologicznie czynna - min. 72% powierzchni 

dziaJki, 
- zakaz zmniejszania istniejących wskauników na dziaJkach ”rzy 
ul. S. veromskiego nr 29 i M. Konopnickiej 20, 

j) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 70% powierzchni 

dziaJki, 
- zakaz zmniejszania istniejących wskauników na dziaJkach ”rzy 
ul. S. veromskiego nr 29 i M. Konopnickiej 20; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejących ”odziaJów terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek przy ul. veromskiego nr 28 wpisany do rejestru 

zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2, 

c) budynek przy ul. veromskiego nr 30 w ewidencji zabytków - 
obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJych dróg: 04 KŚL, KP”, 07 
KDL, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

65. Ustalenia dla terenu o symbolu 85 MN - powierzchnia 0,4710 ha ark. nr 4, 5 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
z wyjątkiem istniejącej na dziaJce ”rzy ul. M. Konopnickiej 

nr 16 - do 30%, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy obowiązują zasady ksztaJtowania 
zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 
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d) do”uszczalna lokalizacja towarzyszących usJug w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 72% powierzchni 

dziaJki, 
- zakaz zmniejszania istniejącego wskaunika na dziaJce nr 69 

przy ul. M. Konopnickiej nr 16, 

h) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 70% powierzchni 

terenu, 

- zakaz zmniejszania istniejącego wskaunika na dziaJce nr 69 

przy ul. M. Konopnickiej nr 16; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejących ”odziaJów terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek przy ul. S. veromskiego nr 27 oraz przy ul. M. 

Konopnickiej nr: 12, 16, 18 w ewidencji zabytków - 
obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJych dróg: 04 KŚL, KP”, 
020 KDD, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja 2 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych ł 1 budynek; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

66. Ustalenia dla terenu o symbolu 86 UT - powierzchnia 0,0843 ha ark. nr 4, 5 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - hotel - istniejący, 
b) do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja mieszkaniowa wJa`ciciela 

lub uwytkownika; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) powierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) na dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

d) do”uszcza się utrzymanie istniejącej formy obiektu, 

e) w przypadku przebudowy i rozbudowy obowiązują zasady 
ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

- wysoko`ć zabudowy 4÷5 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, do 17,0 m do kalenicy, 

- dach o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub typu 

mansardowego, 

f) w kompozycji obiektu dopuszczalna dominanta kompozycyjna - 

patrz § 3, 

g) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 
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h) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obszary i obiekty chronione nie wystę”ują; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z drogi 04 KDL, KPp, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJej 
drodze; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

67. Ustalenia dla terenu o symbolu 86a MN - powierzchnia 0,0848 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 
wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy obowiązują zasady ksztaJtowania 

zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

d) dopuszczalna lokalizacja towarzyszących usJug w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

f) dach przestrzenny o kątach nachylenia ”oJaci 40÷50O, 

g) powierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

h) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 
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b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

68. Ustalenia dla terenu o symbolu 87 UT - powierzchnia 0,2170 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa pensjonatowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika, 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) w przypadku przebudowy i rozbudowy obowiązują zasady 

ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

f) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

g) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

h) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejących ”odziaJów terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynki przy ul. M. Konopnickiej nr 10 i S. veromskiego nr 24 

w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 022 KŚŚ, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach, 
b) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do utrzymania 

z mowliwo`cią modernizacji; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

69. Ustalenia dla terenu o symbolu 88 UT - powierzchnia 1,2818 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa pensjonatowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 
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d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalna linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
z wyjątkiem dziaJki nr 90/4 przy ul. H. Sienkiewicza - do 30%, 

- na dziaJkach zabudowanych - istniejąca z zakazem 

zwiększania, 
c) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
d) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

e) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

f) wysoko`ć zabudowy 3÷5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

- do 19,0 m do kalenicy, 

g) na dziaJkach narownych konieczne dominanty kompozycyjne - 

patrz § 3, 

h) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷45O, 

- do”uszcza się dachy ”Jaskie i kolebkowe, 

i) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garawy 

i gospodarczych, 

j) powierzchnia biologicznie czynna - min. 72% powierzchni 

dziaJki, z wyjątkiem dziaJki nr 90/4 przy ul. H. Sienkiewicza - 

min. 70%, 

- istniejąca niwsza na dziaJkach zabudowanych - zakaz 

zmniejszania, 

k) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 70% powierzchni 

dziaJki, 
- istniejąca niwsza na dziaJkach zabudowanych - zakaz 

zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) zakaz ”odziaJów dziaJek istniejących, 
b) obowiązuje scalenie dziaJek nr 84, 85, 86 i ”odziaJ na 2 dziaJki 

o powierzchni min. 1300 m2; 

c) do”uszcza się scalenie dziaJek w obrębie inwestycji; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 poza terenem przewidzianym ”od zabudowę obowiązuje 
maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 
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70. Ustalenia dla terenu o symbolu 89 MW - powierzchnia 0,4511 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 
wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

d) wysoko`ć zabudowy 3÷5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu - do 19,0 m do kalenicy, 

e) na dziaJce narownej konieczna dominanta kompozycyjna - patrz 

§ 3, 

f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

g) do”uszcza się realizację dachów ”Jaskich - do 14,0 m do górnej 
krawędzi dachu, 

h) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garawy 

i gospodarczych, 

i) powierzchnia biologicznie czynna - min. 67% powierzchni 

dziaJki, 
j) ”owierzchnia terenów zielonych - minŁ 65% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady ”odziaJu terenu  istniejący ”odziaJ na dziaJki do utrzymania, z do”uszczalną 
realizacją inwestycji na ”oJączonych dziaJkach; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 poza terenem przewidzianym ”od zabudowę w”rowadzić zieleL 
wysoką, krzewy i wywo”Joty; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 021 KŚŚ i 01 KDZ, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

 

 

 

71. Ustalenia dla terenu o symbolu 90 UZ - powierzchnia 0,4099 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego, 

b) do”uszcza się lokalizację funkcji leczniczo-o”iekuLczych lub 
usJug turystyczno-wypoczynkowych - zabudowy 

pensjonatowej, 

c) do”uszcza się lokalizację sz”itala uzdrowiskowego, 
d) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 

handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 
e) do”uszczalna lokalizacja towarzyszącej funkcji mieszkaniowej 

wJa`ciciela lub uwytkownika; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 

- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

c) w ”rzy”adku do”uszczalnej rozbiórki budynku Jączna 
”owierzchnia zabudowy nowego budynku lub budynków do 
25% powierzchni terenu, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug gastronomicznych w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) na terenie dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

f) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub budowy nowego 

budynku obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

g) wysoko`ć zabudowy 4÷5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu - do 17,0 m do kalenicy, 

h) w kompozycji obiektu dopuszczalne dominanty kompozycyjne - 

patrz § 3, 

i) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

j) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, z wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b, 

k) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania, 

z wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b; 

l) w ”rzy”adku realizacji nowej zabudowy ”o rozbiórce budynku 
istniejącego: 
- powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni 

terenu, 

- ”owierzchnia terenów zielonych min. 65% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, 
z dopuszczeniem cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

72. Ustalenia dla terenu o symbolu 90a UT - powierzchnia 0,2919 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa pensjonatowa, 

b) obowiązująca towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i/lub 

odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację funkcji leczniczo-o”iekuLczych; 
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d) do”uszczalna lokalizacja towarzyszącej funkcji mieszkaniowej 

wJa`ciciela lub uwytkownika; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni terenu, 

c) na dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

d) obowiązuje zachowanie zabudowy istniejącej, 
e) powierzchnia biologicznie czynna min. 77% powierzchni 

terenu, 

f) ”owierzchnia terenów zielonych min. 75% powierzchni terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, 
z dopuszczeniem cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

73. Ustalenia dla terenu o symbolu 91 UT - powierzchnia 0,5745 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa pensjonatowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
z wyjątkiem istniejącej na dzŁ nr 74/6 i 74/10 przy ul. M. 

Konopnickiej nr 4 - zakaz zwiększania oraz do 30% ”owierzchni 
dziaJki nr 74/2 przy ul. M. Konopnickiej nr 8, 

c) obowiązuje zachowanie zabudowy istniejącej na dziaJce ”rzy 
ul. M. Konopnickiej nr 2, z zakazem przebudowy, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy obowiązują zasady 
ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

g) wysoko`ć zabudowy 3÷4 kondygnacji, w tym kondygnacja 

uwytkowego ”oddasza, 
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h) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub typu 

mansardowego, z wyjątkiem zabudowy istniejącej na terenie 
przy ul. M. Konopnickiej nr 4 - do”uszcza się dach ”Jaski 
budynku 3-kond., 

i) w kom”ozycji obiektów do”uszczalne dominanty kompozycyjne 

- patrz § 3, 

j) powierzchnia biologicznie czynna - min. 72% powierzchni 

dziaJki, 
- minŁ 65% ”owierzchni dziaJki nr 74/2 przy ul. M. Konopnickiej 

nr 8, 

- istniejąca niwsza na dziaJkach zabudowanych - zakaz 

zmniejszania, 

k) ”owierzchnia terenów zielonych - minŁ 70% ”owierzchni dziaJki, 
- minŁ 60% ”owierzchni dziaJki nr 74/2 przy ul. M. Konopnickiej 

nr 8, 

- istniejąca niwsza na dziaJkach zabudowanych - zakaz 

zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejących ”odziaJów terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) pomnik ”rzyrody objęty ochroną ”rawną - sosna pospolita 

z bluszczem pospolitym na dziaJce ”rzy ul. M. Konopnickiej nr 2, 

b) obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, 
z dopuszczeniem cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek przy ul. M. Konopnickiej nr 2 wpisany do rejestru 

zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2, 

c) budynki przy ul. M. Konopnickiej nr 6, nr 8 w ewidencji 

zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg: 022 KŚŚ, 
020 KDD, 08 KDL, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

74. Ustalenia dla terenu o symbolu 92 MN - powierzchnia 0,9577 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) wysoko`ć zabudowy 3÷4 kondygnacji, w tym kondygnacje 

uwytkowego ”oddasza, 
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f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 72% powierzchni 

dziaJki, 
h) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 70% powierzchni 

dziaJki, 
3) zasady ”odziaJu terenu a) utrzymanie istniejących ”odziaJów na dziaJki, 

b) do”uszcza się scalenie dziaJek nie ”osiadających dostę”u do 
drogi z dziaJkami do nich ”rzylegającymi; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, 
z dopuszczeniem cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynki przy ul. B. Prusa nr 1-3 i nr 5 oraz ul. Sienkiewicza 22 

w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na ”owierzchni kawdej dziaJki do”uszczalna lokalizacja 2 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych ł 1 budynek 

mieszkalny; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych; 
b) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do utrzymania 

z mowliwo`cią modernizacji; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

75. Ustalenia dla terenu o symbolu 92a UT - powierzchnia 0,1061 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, 

b) towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i odnowy 

biologicznej, 

c) do”uszczalna lokalizacja towarzyszącej funkcji mieszkaniowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni terenu, 

c) na dziaJce dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) w przypadku przebudowy i rozbudowy obowiązują zasady 

ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

f) wysoko`ć zabudowy 3÷4 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

- wysoko`ć do kalenicy nie wywej niw kalenica dachu budynku 
sąsiedniego ”rzy ul. Sienkiewicza 22, kalenica ”rosto”adJa do 
ul. Sienkiewicza, 

g) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

h) powierzchnia biologicznie czynna - min. 72% powierzchni 

terenu, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 70% powierzchni terenu, 
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3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się scalenie dziaJek; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na terenie pomniki ”rzyrody objęte ochroną ”rawną: 
- dąb szy”uJkowy i ostrokrzew kolczasty, 

b) obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 01 KŚź, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJej 
drodze; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

76. Ustalenia dla terenu o symbolu 93 TS - powierzchnia 0,1987 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu  tereny specjalne; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) wysoko`ć zabudowy do 4 kondygnacji, w tym kondygnacje 

uwytkowego ”oddasza, 
d) dach przestrzenny o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub typu 

mansardowego, 

e) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

f) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, 
z dopuszczeniem cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja max. 5 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

77. Ustalenia dla terenu o symbolu 94 UT - powierzchnia 0,3331 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6737 ｦ Poz. 1146 

 

b) towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i odnowy 

biologicznej, 

c) do”uszczalna lokalizacja towarzyszącej funkcji mieszkaniowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
z wyjątkiem inwestycji na dziaJkach nr 94 i 99/5 - istniejąca 

z zakazem zwiększania, 
c) na dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) wysoko`ć zabudowy do 4 kondygnacji, 

- do 13,0 m do kalenicy lub najwywszej krawędzi dachu, 

f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

- do”uszcza się dachy ”Jaskie budynków 4-kondygsnacyjnych, 

g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 72% powierzchni 

dziaJki, 
- na dziaJkach nr 94 i 99ł5 istniejąca - zakaz zmniejszania, 

h) ”owierzchnia terenów zielonych - minŁ 70% ”owierzchni dziaJki 
- na dziaJkach nr 94 i 99ł5 istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się scalenie dziaJek; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) pomnik ”rzyrody objęty ochroną ”rawną - ostrokrzew kolczasty 

na dziaJkach nr 94, 93, 

b) obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek ”rzy froncie dziaJki nr 94 w ewidencji zabytków - 
obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 020 KŚŚ, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJej drodze; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

78. Ustalenia dla terenu o symbolu 95 UT - powierzchnia 0,1673 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, 

b) towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i odnowy 

biologicznej, 

c) do”uszczalna lokalizacja towarzyszącej funkcji mieszkaniowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) na dziaJce dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 
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d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) w przypadku przebudowy i rozbudowy obowiązują zasady 

ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

f) wysoko`ć zabudowy 3 kondygnacje, w tym kondygnacje 

uwytkowego ”oddasza, 
g) dach przestrzenny o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub typu 

mansardowego, 

h) powierzchnia biologicznie czynna min. 72% powierzchni 

dziaJki, 
i) ”owierzchnia terenów zielonych minŁ 70% ”owierzchni dziaJki; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

79. Ustalenia dla terenu o symbolu 96 UT - powierzchnia 0,9898 ha ark. nr 5, 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa pensjonatowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 

- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

c) obowiązuje zachowanie zabudowy istniejącej na dziaJce ”rzy 
ul. veromskiego nr 17, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy obowiązują zasady 
ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

g) obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 
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h) wysoko`ć zabudowy 4÷5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

i) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

j) w kom”ozycji obiektów na dziaJkach narownikowych konieczne 
dominanty kompozycyjne - patrz § 3, dopuszczalne na 

dziaJkach ”ozostaJych, 
k) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, z wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b, 

l) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania, 

z wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejących ”odziaJów terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynki przy ul. S. veromskiego nr: 17, 18, 19, 20, przy ul. B. 

Prusa nr 10 w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg 
§ 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

80. Ustalenia dla terenu o symbolu 97 MW - powierzchnia 0,1705 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca linia zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) w przypadku przebudowy obowiązują zasady ksztaJtowania 

zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) wysoko`ć zabudowy do 4 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷50O lub 

typu mansardowego, 

g) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

h) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejących ”odziaJów na dziaJki; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
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5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynki mieszkalne w ewidencji zabytków - obowiązują 
ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJej 
drodze; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

81. Ustalenia dla terenu o symbolu 98 MN - powierzchnia 0,1804 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 

z wyjątkiem dziaJek zabudowanych - istniejąca z zakazem 

zwiększania, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy wg 

§ 5, 

d) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 72% powierzchni 

dziaJki, 
- istniejąca niwsza na dziaJkach zabudowanych - zakaz 

zmniejszania, 

h) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 70% powierzchni 

dziaJki, 
- istniejąca niwsza na dziaJkach zabudowanych - zakaz 

zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) zakaz ”odziaJów terenu, 
b) do”uszcza się scalenia dziaJek; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek przy ul. JŁ SJowackiego nr 32 w ewidencji zabytków - 
obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi, 
b) na ”owierzchni kawdej dziaJki do”uszczalna lokalizacja 2 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych ł 1 budynek 

mieszkalny; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6741 ｦ Poz. 1146 

 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
b) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do utrzymania, 

z mowliwo`cią modernizacji; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

82. Ustalenia dla terenu o symbolu 99 MN - powierzchnia 0,2205 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy wg 

§ 5, 

d) wysoko`ć zabudowy do 4 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

g) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

h) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się scalenia dziaJek; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynki przy ul. JŁ SJowackiego nr 37 i nr 39 w ewidencji 

zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na ”owierzchni kawdej dziaJki do”uszczalna lokalizacja 2 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych ł 1 budynek 

mieszkalny; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 
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83. Ustalenia dla terenu o symbolu 100 MW - powierzchnia 0,3266 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy wg 

§ 5, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) wysoko`ć zabudowy 3÷4 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

g) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

h) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz zmniejszania, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego ”odziaJu na dziaJki; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynki w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg: 01 KŚź, 08 KŚL, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do utrzymania 

z mowliwo`cią modernizacji; 

b) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

 

 

 

 

 

84. Ustalenia dla terenów 

o symbolu 

101 UT - powierzchnia 0,3415 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa pensjonatowa, 

hotelowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 

b) do”uszczalne zwiększenie wskaunika ”owierzchni zabudowy 
Jącznie do 50% ”owierzchni terenu wyJącznie w przypadku 

koniecznej dobudowy klatek schodowych i szybów duwigowych 
oraz lokalizacji w parterze funkcji lecznictwa uzdrowiskowego, 

w tym basenu, z pomieszczeniami towarzyszącymi, 

c) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 15% 

”owierzchni uwytkowej obiektu, 
d) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

e) w przypadku przebudowy i rozbudowy budynków obowiązują 
zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

f) zachowanie wysoko`ci zabudowy istniejącej, 
g) do”uszczalna budowa Jącznika budynków ”rzy ul. W. Orkana i H. 

Sienkiewicza o wysoko`ci do 3 kondygnacji, realizowanego 

w gJębi dziaJki, 
h) w przypadku funkcji gastronomicznych w ”arterze do”uszcza się 

zabudowę ”arteru w odlegJo`ci doŁ 5,0 m od lica budynku, 

- zabudowa przeszklona o konstrukcji szkieletowej, w formie 

ogrodu zimowego, 

i) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz zmniejszania, 

z wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b, 

j) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania, 

z wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejących ”odziaJów terenu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynki pensjonatowe w ewidencji zabytków - obowiązują 
ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 023 KŚŚ, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 

w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

85. Ustalenia dla terenów o symbolu 102 MW - powierzchnia 0,0560 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca linia zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy wg 

§ 5, 

d) wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 
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e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
f) dach przestrzenny o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub typu 

mansardowego, 

g) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

h) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJej 
drodze; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

86. Ustalenia dla terenu 

o symbolu 

103 UT - powierzchnia 1,0881 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa pensjonatowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i odnowy 

biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja mieszkaniowa 

wJa`ciciela lub uwytkownika; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 

- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie w przypadku 

koniecznej dobudowy klatek schodowych i szybów duwigowych, 

c) obowiązuje zachowanie zabudowy istniejącej na dziaJce ”rzy 
ul. veromskiego nr 15 i ul. W. Orkana nr 10, z dopuszczeniem 

”rzebudowy ”olegającej na adaptacji poddasza na cele bazy 

noclegowej z mowliwo`cią wykonania okien ”oJaciowych oraz 
lukarn w dachu, z zachowaniem osiowo`ci rytmu ”odziaJów oraz 
symetrii względem okien niwszych kondygnacji, 

d) do”uszcza się nadbudowę czę`ci budynku nie ujętej w ewidencji 

zabytków w gJębi dziaJki nr 124 do wysoko`ci 5 kondygnacji (nie 

wywej niw istniejąca czę`ć zabytkowa budynku) z zachowaniem 

odlegJo`ci od granic dziaJek sąsiednich wg ”rze”isów odrębnych, 
e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 15% 

”owierzchni uwytkowej obiektu, 
f) na kawdej dziaJce dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 
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g) w przypadku przebudowy i rozbudowy budynków istniejących 
obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania 

wg § 5, 

h) wysoko`ć zabudowy 4÷5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

i) obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

j) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub typu 

mansardowego, 

k) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz zmniejszania, za 

wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b, 

l) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania, za 

wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) zakaz ”odziaJów, 
b) do”uszcza się regulacje granic pomiędzy dziaJkami nr 130/1 

i 130/3; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek przy ul. veromskiego nr 14 w”isany do rejestru zabytków 
- obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2, 

c) budynki przy ul. S. veromskiego nr: 15, przy ul. Orkana nr 10, przy 

ul. F. Nowowiejskiego: nr: 1, 3, 5, przy ul. JŁ SJowackiego: nr 24, 

26, 28 w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg: 04 KŚL, KP”, 
025 KDD, 09 KDL, 024 KDD, 

b) dla inwestycji na dziaJce ”rzy ul. veromskiego 15 miejsca 

parkingowe mogą być zabez”ieczone w zagJębionym garawu, na 
dachu którego nalewy zlokalizować tereny zielone z elementami 

urządzeL rekreacyjnych; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych 

w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

87. Ustalenia dla terenu o symbolu 104 UT - powierzchnia 1,1935 ha ark. nr 5, 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa uzdrowiskowa, 

pensjonatowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) na dziaJce ”rzy ul. Matejki 19 do”uszcza się lokalizację funkcji 
leczniczo-o”iekuLczych, 

d) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

e) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika, 

f) na terenie istniejąca studnia ”ubliczna - do dalszego 

uwytkowania; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 
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b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie w przypadku 

koniecznej dobudowy klatek schodowych i szybów 
duwigowych, 

c) ze względu na konieczno`ć uzyskania wJa`ciwego ukJadu 
funkcjonalnego do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni 
zabudowy do 25% na dziaJce nr 182 przy ul. H. Sienkiewicza 

15, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących handlu, 
gastronomii i innych nieuciąwliwych, w zakresie do 15% 

”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, z wyjątkiem powierzchni 

istniejącej na dziaJce nr 181 przy ul. H. Sienkiewicza 16 - zakaz 

zwiększenia, 
f) obowiązuje zachowanie zabudowy istniejącej na dziaJce ”rzy 

ul. J. Matejki nr 19, z zakazem ”rzebudowy nie dotyczącym 

wnętrza budynku; 
g) w przypadku przebudowy i rozbudowy budynków istniejących 

obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania 

wg § 5, 

h) wysoko`ć zabudowy 4÷5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, z wyjątkiem istniejącego budynku ”rzy 
ul. JŁ SJowackiego 31 - 7 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

i) w ”rzy”adku ”rzebudowy budynku na dziaJce nr 182 przy ul. H. 

Sienkiewicza 15 - dach mansardowy o wysoko`ci do 17,5 m do 

kalenicy, 

j) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub typu 

mansardowego, 

k) powierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz zmniejszania, 

z wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2c; 

l) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania, 

z wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2c; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) zakaz ”odziaJów terenu, 
b) do”uszcza się scalenia dziaJek; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) pomniki ”rzyrody objęty ochroną ”rawną: 
- ostrokrzew kolczasty na dziaJce nr 172, 179 

- cisy ”os”olite na dziaJce nr 179, 

b) obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynki przy ul. W. Orkana nr 4, przy ul. JŁ SJowackiego nr: 29, 
31, 35, przy ul. J. Matejki nr: 19, 20, przy ul. H. Sienkiewicza 

nr: 15, 16, 18 - w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia 
wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach; 
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8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

88. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

105 MW - powierzchnia 0,1283 ha ark. nr 7 

106 MW - powierzchnia 0,0696 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy wg 

§ 5, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) wysoko`ć zabudowy 3÷4 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub typu 

mansardowego, 

g) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

h) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz zmniejszania, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek przy ul. H. Sienkiewicza 14 w ewidencji zabytków - 
obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

 

 

89. Ustalenia dla terenu o symbolu 107 UT - powierzchnia 0,5489 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa uzdrowiskowa, 

pensjonatowa, 

b) towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i odnowy 

biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 

- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

c) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
d) na kawdej dziaJce dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

e) w ”rzy”adku ”rzebudowy budynków ”rzy ul. veromskiego 

i ul. Kas”rowicza obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania wg § 5, 

- wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

f) obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

g) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

h) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

i) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b, 

j) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania, 

za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek przy ul. F. Nowowiejskiego nr 2 w ewidencji 

zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach, 
b) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do utrzymania 

z mowliwo`cią modernizacji; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

90. Ustalenia dla terenu o symbolu 107a UZ - powierzchnia 0,4071 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) istniejące sanatoria uzdrowiskowe - do dalszego uwytkowania, 
b) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 

gastronomii; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 

- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 
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c) obowiązuje zachowanie zabudowy istniejącej na dziaJkach ”rzy 
ul. S. veromskiego nr 12 i nr 13, z zakazem przebudowy, 

d) w ”rzy”adku ”rzebudowy budynku na dziaJce ”rzy 
ul. S. veromskiego nr 11, obowiązują zasady ksztaJtowania 
zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

e) wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym do 

2 kondygnacji w przestrzennym dachu,  

- do 17,0 m do kalenicy, 

f) obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

g) do”uszcza się nadbudowę budynku towarzyszącego 

o 1 kondygnację, 
h) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

i) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

j) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b, 

k) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania, 

za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) zakaz ”odziaJu terenu, 
b) do”uszcza się scalenia dziaJek; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynki przy ul. S. veromskiego nr 12 i nr 13 w ewidencji 

zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 04 KŚL, KP”, 025 
KDD, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

91. Ustalenia dla terenu o symbolu 107b UZ - powierzchnia 0,2476 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) istniejące sanatoria uzdrowiskowe - do dalszego uwytkowania, 
b) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 

gastronomii; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 

- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie w przypadku 

koniecznej dobudowy klatek schodowych i szybów 
duwigowych, 
- w przypadku funkcjonalnego ”owiązania obiektów 
sanatoryjnych do”uszcza się 10% zwiększenie istniejącej 
”owierzchni zabudowy na ”otrzeby budowy Jącznika, 
realizowanego wg obowiązującej linii zabudowy, 
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c) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

d) obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

e) wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym do 2 kondygnacji 

w przestrzennym dachu, 

- do 17,0 m do kalenicy, 

f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

g) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

h) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz zmniejszania, 

za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania, 

za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejących ”odziaJów terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynki przy ul. S. veromskiego nr 9 i przy ul. E. Gierczak nr 1 

w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

92. Ustalenia dla terenu o symbolu 108 UT - powierzchnia 0,0853 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa pensjonatowa, 

hotelowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) do”uszczalna lokalizacja towarzyszącej funkcji mieszkaniowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) do czasu realizacji nowej zabudowy do”uszcza się utrzymanie 

zabudowy istniejącej - patrz § 5, 

b) po wyburzeniu budynku - zasady ksztaJtowania zabudowy wg 
§ 5, 

c) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
- do”uszcza się wysunięcie bryJy od ”oziomu I ”iętra o 1,3 m 

”oza obowiązujące linie zabudowy, 
d) ”owierzchnia zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJki, 
e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

20% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
- dopuszczalne ”rzekroczenie wskaunika w przypadku funkcji 

usJugowej na caJej ”owierzchni ”arteru, 
f) dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego o powierzchni 

uwytkowej do 100 m2, 
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g) wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym ostatnia 

kondygnacja w przestrzennym dachu, z mowliwo`cią 
nadbudowania antresoli, 

- do 18,15 m do kalenicy, 

h) dach przestrzenny o kątach nachylenia ”oJaci 30÷45O lub typu 

mansardowego o nachyleniu ”oJaci `ciennych 60÷75O, 

a ”oJaci dachowych 15÷20O, 

i) konieczna dominanta kompozycyjna - patrz § 3, 

j) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

k) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 poza obszarem zabudowanym obowiązuje ochrona istniejącej 
warto`ciowej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem dziaJaL 
”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJej drogi 025 KŚŚ lub 
026 KDD, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

93. Ustalenia dla terenów o symbolu 109 MN - powierzchnia 0,0703 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy obowiązują zasady ksztaJtowania 

zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) wysoko`ć zabudowy 3÷4 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

f) dach przestrzenny o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

g) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

h) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni; 
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5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 09 KŚL lub 
026 KDD, 

b) na ”owierzchni dziaJki do”uszczalna lokalizacja 2 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

94. Ustalenia dla terenu o symbolu 110 UT, UI - powierzchnia 0,0781 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa wypoczynkowa, 

b) towarzysząca funkcja usJugowa - poczta, 

c) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących 
innych, wbudowanych usJug nieuciąwliwych; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy obowiązują zasady ksztaJtowania 

zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

d) wysoko`ć zabudowy 3÷4 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

e) dach przestrzenny o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

f) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

g) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się ”odziaJ na 2 dziaJki, równolegJy do ”JnŁ granicy 
terenu, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 280 m2; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek przy ul. JŁ SJowackiego nr 18 w ewidencji zabytków - 
obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 
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95. Ustalenia dla terenu o symbolu 111 UT - powierzchnia 0,2377 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa pensjonatowa, 

hotelowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązuje zachowanie zabudowy istniejącej na dziaJce ”rzy 
ul. J. Kasprowicza 15, z zakazem przebudowy, 

b) do czasu realizacji nowej zabudowy do”uszcza się utrzymanie 

istniejącego ”awilonu handlowego - patrz § 5, 

c) po wyburzeniu budynku - zasady ksztaJtowania zabudowy wg 
§ 5, 

d) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

e) powierzchnia zabudowy: 

- na dziaJce ”rzy ul. J. Kasprowicza nr 15 - istniejąca - zakaz 

zwiększania, z dopuszczeniem zwiększenia ”owierzchni 
wyJącznie w przypadku koniecznej dobudowy klatek 

schodowych i szybów duwigowych, 

- na dziaJce ”rzy ul. JŁ SJowackiego nr 16 - istniejąca - zakaz 

zwiększania, 
f) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

20% powierzchni uwytkowej obiektu, 
- przy ul. JŁ SJowackiego do”uszczalne ”rzekroczenie 
wskaunika w ”rzy”adku funkcji usJugowej na caJej ”owierzchni 
parteru, 

g) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

h) wysoko`ć nowej zabudowy 3÷5 kondygnacji, w tym 

kondygnacje w przestrzennym dachu, 

- do 18,0 m do kalenicy, 

i) dach przestrzenny o kątach nachylenia ”oJaci 30÷45O lub typu 

mansardowego, 

j) dopuszczalna dominanta kompozycyjna - patrz § 3, 

k) do”uszcza się realizację garawy ”odziemnych poza oznaczonymi 

liniami zabudowy, pod warunkami: 

- poziom górnej ”Jaszczyzny stro”u max. 1,0 m n.p.t. przy 

budynku, 

- urządzenie na stro”ie terenów zielonych, w wielko`ci 
za”ewniającej uzyskanie wymaganego wskaunika, 

l) powierzchnia biologicznie czynna: 

- na dziaJce ”rzy ul. J. Kasprowicza 15 - istniejąca, z zakazem 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2e, 

- na dziaJce ”rzy ul. JŁ SJowackiego nr 16 - min. 50% 

”owierzchni dziaJki ”oza oznaczonymi liniami zabudowy, 

m) ”owierzchnia terenów zielonych: 
- na dziaJce ”rzy ul. J. Kasprowicza 15 - istniejąca, z zakazem 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2e, 

- na dziaJce ”rzy ul. JŁ SJowackiego nr 16 - min. 45% 

”owierzchni dziaJki ”oza oznaczonymi liniami zabudowy; 
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3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 nie do”uszcza się zmniejszania istniejącej ”owierzchni dziaJki 
jako terenu zielonego; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek przy ul. J. Kasprowicza nr 15 wpisany do rejestru 

zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

96. Ustalenia dla terenu o symbolu 112 MW - powierzchnia 0,0663 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy wg 

§ 5, 

d) wysoko`ć zabudowy 3÷4 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

g) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

h) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz zmniejszania, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 
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b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

97. Ustalenia dla terenów o symbolu 113 MW - powierzchnia 0,3135 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy wg 

§ 5, 

d) obowiązuje zachowanie zabudowy istniejącej na dziaJce ”rzy 
ul. J. Matejki nr 18, z zakazem przebudowy, 

e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
f) w przypadku funkcji gastronomicznych w parterze, dopuszcza 

się zabudowę ”arteru w obrębie nie”rzekraczalnych linii 

zabudowy, 

- zabudowa przeszklona o konstrukcji szkieletowej, w formie 

ogrodu zimowego, 

g) wysoko`ć zabudowy 3÷4 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

h) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub typu 

mansardowego, 

i) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

j) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz zmniejszania, 

k) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) zakaz ”odziaJu terenu, 
b) do”uszcza się scalenia dziaJek; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynki przy ul. JŁ SJowackiego nr 25 i 27, przy ul. J. Matejki 

nr 18 w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJej dróg: 010 KŚL, 
042 KDP, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJych 
drogach; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 
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98. Ustalenia dla terenu o symbolu 114 UT - powierzchnia 0,9363 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa pensjonatowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

c) dopuszczalna lokalizacja usJug towarzyszących handlu, 
gastronomii i innych nieuciąwliwych, w zakresie do 15% 

”owierzchni uwytkowej obiektu, 
d) w przypadku nowej zabudowy i ”rzebudowy budynków 

obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania wg § 5, 

e) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

f) wysoko`ć zabudowy ”rzy ul. JŁ SJowackiego - 042 KP - do 

4 kondygnacji, w tym kondygnacje w przestrzennym dachu, 

g) wysoko`ć zabudowy ”rzy ul. H. Sienkiewicza - 01 KDZ - do 

5 kondygnacji, w tym kondygnacje w przestrzennym dachu, 

h) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

i) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

j) do”uszcza się utrzymanie istniejącego ”awilonu handlowego 
przy ul. J. PiJsudskiego - 011 KDL, na okres do 20 lat, 

z zakazem rozbudowy, 

k) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, z wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2c, 

l) powierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania, 

z wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2c; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) utrzymanie istniejących ”odziaJów terenu, z wyjątkiem dziaJki 
nr 82, 

b) zakaz wydzielania dziaJki ”od tymczasowym pawilonem przy 

ul. J. PiJsudskiego - 011 KDL; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
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b) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do utrzymania 

z mowliwo`cią modernizacji; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

99. Ustalenia dla terenu o symbolu 114a UZ - powierzchnia 0,2565 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  istniejący sz”ital uzdrowiskowy - do dalszego uwytkowania; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 

- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

c) w przypadku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania wg § 5, 

d) wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

e) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

f) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

g) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b, 

h) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania, 

za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJej 
drodze; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

100. Ustalenia dla terenu o symbolu 114b KS - powierzchnia 0,23 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  istniejący ”arking o dostę”no`ci ”ublicznej dla 40÷50 
samochodów osobowych, w zieleni wysokiej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) lokalizacja zes”oJów miejsc postojowych w miejscach 

wolnych od zadrzewieL, 
b) nawierzchnie miejsc postojowych i dojazdów do”uszczalne 

z naturalnych elementów drobnowymiarowych, 
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c) do”uszcza się o`wietlenie terenu, 
d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni 

terenu, 

e) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 30% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje ochrona warto`ciowych egzemplarzy drzew, 

z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” do terenu z drogi 01 KDZ; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w energię elektryczną oraz od”rowadzanie wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJej drodze 01 KŚź; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

101. Ustalenia dla terenu o symbolu 115 MW - powierzchnia 0,0917 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących, 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy wg 

§ 5, 

d) wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym do 

2 kondygnacji w przestrzennym dachu, 

e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
f) dach przestrzenny o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub typu 

mansardowego, 

g) konieczne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

h) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJej drogi 011 KŚL, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
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8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

102. Ustalenia dla terenu o symbolu 116 UT - powierzchnia 0,2646 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa uzdrowiskowa, 

pensjonatowa, 

b) towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i odnowy 

biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) ”owierzchnia zabudowy dziaJek zabudowanych - istniejąca 

z zakazem zwiększania, 
- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

d) na kawdej dziaJce dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

e) w przypadku nowej zabudowy i ”rzebudowy budynków 
obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania wg § 5, 

f) obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz 

§ 3, 

g) wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

h) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

i) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

j) powierzchnia biologicznie czynna: 

- na dziaJkach zabudowanych - istniejąca, z zakazem 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2c, 

- na dziaJce nowej zabudowy - minŁ 77% ”owierzchni dziaJki, 
k) ”owierzchnia terenów zielonych: 

- na dziaJkach zabudowanych - istniejąca, z zakazem 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2c, 

- na dziaJce nowej zabudowy - minŁ 75% ”owierzchni dziaJki; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem 

cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek przy S. veromskiego nr 6 w ewidencji zabytków - 
obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 
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7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

103. Ustalenia dla terenu o symbolu 116a UZ - powierzchnia 0,2828 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  istniejący sz”ital uzdrowiskowy - do dalszego uwytkowania; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy budynku na dziaJce ”rzy 
ul. S. veromskiego nr 7, z rozbudową lub budową na dzŁ 
nr 23, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania wg § 5, 

d) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

e) wysoko`ć nowej zabudowy do 4 kondygnacji, w tym 

kondygnacja w przestrzennym dachu, 

- do 17,0 m do kalenicy, 

f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

g) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

h) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem 

cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

104. Ustalenia dla terenu o symbolu 117 MW - powierzchnia 0,1178 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - istniejąca, 
b) w poziomie ”arteru do”uszcza się lokalizację towarzyszących 

wbudowanych usJug handlu, gastronomii i innych 

nieuciąwliwych; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca linia zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy wg 

§ 5, 

d) wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

e) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

f) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
g) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

h) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

i) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

j) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 04 KŚL,KP”, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJej drodze; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

105. Ustalenia dla terenu o symbolu 117a UZ - powierzchnia 0,2222 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) istniejące sanatorium uzdrowiskowe - do dalszego 

uwytkowania, 
b) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 

gastronomii; 

c) na terenie istniejąca studnia ”ubliczna - do dalszego 

uwytkowania; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 

- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania wg § 5, 

d) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

e) wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

- do 17,0 m do kalenicy, 

f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 
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g) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

h) powierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem 

cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek przy ul. S. veromskiego nr 4 w ewidencji zabytków - 
obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

106. Ustalenia dla terenu o symbolu 118 UT - powierzchnia 0,3528 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa uzdrowiskowa, 

pensjonatowa, 

b) towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i odnowy 

biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) powierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

c) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
d) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

e) w ”rzy”adku ”rzebudowy budynków obowiązują zasady 
ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

f) wysoko`ć zabudowy do 4 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

g) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

h) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6763 ｦ Poz. 1146 

 

i) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b, 

j) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem 

cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

107. Ustalenia dla terenu o symbolu 118a UZ - powierzchnia 0,178 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  istniejący sz”ital uzdrowiskowy - do dalszego uwytkowania; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

c) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

d) wysoko`ć zabudowy istniejącej - 3 kondygnacje z Jącznikiem 

2-kondygnacje, 

e) do”uszcza się nadbudowę 1 kondygnacji Jącznika, 
f) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

g) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

h) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem 

cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
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b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
b) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do utrzymania, 

z mowliwo`cią modernizacji; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

108. Ustalenia dla terenu o symbolu 118b UI - powierzchnia 0,103 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  usJugi inne - administracja; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni do 28% ”owierzchni, 
wyJącznie w przypadku koniecznej dobudowy klatek 

schodowych i szybów duwigowych oraz w celu 

”rzystosowania do zakJadanej funkcji obiektu, 
c) w ”rzy”adku ”rzebudowy obowiązują zasady ksztaJtowania 

zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji, 

e) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

f) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

g) do”uszczalna dobudowa frontowej czę`ci ”arterowej, 
h) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, z wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b, 

i) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania, 

z wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych, z wyjątkiem kolidującej 
z zabudową wg pkt 2g; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

8 miejsc; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 
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109. Ustalenia dla terenu o symbolu 119 UT - powierzchnia 0,759 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa uzdrowiskowa, 

pensjonatowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

c) dopuszczalna przebudowa i rozbudowa budynku przy 

ul. S. veromskiego 1b - na dziaJkach nr 39/2 i 42/1, 

z utrzymaniem istniejącego Jącznego wskaunika ”owierzchni 
zabudowy, 

- dopuszczalne utrzymanie funkcji usJugowej na caJej 
powierzchni parteru budynku przy ul. S. veromskiego 1b, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

90% ”owierzchni uwytkowej obiektu ”rzy 
ul. S. veromskiego 1, 

e) do”uszczalna towarzysząca funkcja usJugowa na caJej 
”owierzchni ”arterów ”ozostaJych budynków, 

f) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

g) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

h) wysoko`ć nowej zabudowy 3÷5 kondygnacji, w tym 

kondygnacje w przestrzennym dachu, 

- do 20,0 m do kalenicy, 

i) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

j) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

k) powierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b, 

l) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się scalenie dziaJek; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem 

cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek przy ul. J. Kasprowicza nr 2 w ewidencji zabytków - 
obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 
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7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
b) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do utrzymania 

z mowliwo`cią modernizacji; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

110. Ustalenia dla terenu o symbolu 119a UO - powierzchnia 0,1368 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  usJugi o`wiaty - centrum edukacyjne z bursą; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca linia zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) powierzchnia zabudowy istniejąca 36% - zakaz zwiększania, 

- do”uszcza się zwiększenie wyJącznie w przypadku 

koniecznej dobudowy klatek schodowych i szybów 
duwigowych, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy obowiązują zasady ksztaJtowania 
zabudowy wg § 5, 

d) wysoko`ć zabudowy do 4 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

- do 17,0 m do kalenicy, 

e) dach przestrzenny o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

f) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

g) powierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b, 

h) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się scalenie dziaJek; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem 

cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych, za wyjątkiem 

inwestycji na dziaJce nr 43/4; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

111. Ustalenia dla terenu o symbolu 120 UT - powierzchnia 0,598 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa uzdrowiskowa, 

pensjonatowa, 
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b) towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i odnowy 

biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 

- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

c) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
d) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

e) w ”rzy”adku ”rzebudowy obowiązują zasady ksztaJtowania 
zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

f) obowiązująca ”rzebudowa budynków ”rzy ul. J. Kasprowicza 

nr 7 i JŁ SJowackiego nr 4, 

g) wysoko`ć zabudowy 3÷5 kondygnacji, w tym kondygnacja 

lub kondygnacje w przestrzennym dachu, wysoko`ć 

w przypadku nadbudowy do 18,0 m do kalenicy 

h) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

i) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

j) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

k) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem 

cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynki przy ul. J. Kasprowicza nr 3, nr 5, przy ul. J. 

SJowackiego nr 2, nr 6 w ewidencji zabytków - obowiązują 
ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

112. Ustalenia dla terenu o symbolu 121 UZ - powierzchnia 0,1049 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  istniejący sz”ital uzdrowiskowy - do dalszego uwytkowania; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalna linie zabudowy wg rysunku 

planu, 
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b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania wg § 5, 

d) wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym kondygnacja 

w przestrzennym dachu, 

e) dopuszczalne dominanty kompozycyjne - patrz § 3, 

f) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b, 

g) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania, za wyjątkiem koniecznej rozbudowy - patrz 

pkt 2b; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem 

cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 013 KŚL, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

113. Teren o symbolu TZ - powierzchnia 0,2232 ha ark. nr 7 

 Teren zamkniętyŁ 

114. Ustalenia dla terenu o symbol 122 UT - powierzchnia 0,0941 ha ark. nr 7, 8 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa pensjonatowa, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja mieszkaniowa wJa`ciciela 
lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 

c) zabudowa istniejąca do zachowania - zakaz przebudowy, 

d) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

e) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
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4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem 

cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 011 KŚL, 
b) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych na powierzchni terenu; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

115. Ustalenia dla terenu o symbolu 123 MW - powierzchnia 0,089 ha ark. nr 7, 8 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - istniejąca; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca linia zabudowy wg rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
c) zabudowa istniejąca do zachowania - zakaz przebudowy, 

d) powierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

e) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia w ”rzylegJej 
drodze; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

116. Ustalenia dla terenu o symbolu 124 UT - powierzchnia 1,4868 ha ark. nr 7, 8 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa uzdrowiskowa, 

”ensjonatowa, hotelowa istniejąca, 
b) towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i odnowy 

biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) na kawdej dziaJce do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja 
mieszkaniowa wJa`ciciela lub uwytkownika; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy istniejąca z zakazem zwiększania, 
- do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni wyJącznie 

w przypadku koniecznej dobudowy klatek schodowych 

i szybów duwigowych, 

- ”owierzchnia zabudowy dziaJki ”rzy ul. SJowackiego nr 7 - do 

25% ”owierzchni dziaJki, 
c) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

d) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących handlu, 
gastronomii i innych nieuciąwliwych, w zakresie do 15% 

”owierzchni uwytkowej obiektu, 
e) w ”rzy”adku ”rzebudowy budynków na dziaJkach ”rzy ul. J. 

SJowackiego nr 7, nr 9-11, nr 13-15, przy ul. H. Sienkiewicza 

nr 6, nr 7 obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania wg § 5, 

f) wysoko`ć nowej zabudowy 3÷5 kondygnacji, w tym 

kondygnacje w przestrzennym dachu, 

- do 15,0 m do kalenicy, 

g) ”rzebudowa istniejących budynków - realizacja przestrzennego 

dachu, bez zmiany ilo`ci kondygnacji, 
- dachy o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub typu 

mansardowego, 

h) przy ul. H. Sienkiewicza nr 6 do”uszcza się nadbudowę czę`ci 
3-kond. w gJębi dziaJki do wysoko`ci 5 kondygnacji oraz 

nadbudowę budynku gJównego (frontowego) o jedną 
kondygnację, z jej wycofaniem poza lico elewacji, 

- do”uszcza się dachy ”Jaskie pod warunkiem przeszklenia 

minimum 50% ”owierzchni `cian ostatniej kondygnacji, 
i) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca z zakazem 

zmniejszania, z uwzględnieniem koniecznej dobudowy - pkt 2a, 

- minŁ 72% ”owierzchni dziaJki ”rzy ul. SJowackiego nr 7, 

j) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca z zakazem 

zmniejszania, z uwzględnieniem koniecznej dobudowy - pkt 2a, 

- minŁ 70% ”owierzchni dziaJki ”rzy ul. SJowackiego nr 7; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejących ”odziaJów terenu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
b) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do utrzymania 

z mowliwo`cią modernizacji; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 
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b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

117. Ustalenia dla terenu o symbolu 125 MW - powierzchnia 0,0928 ha ark. nr 8 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - istniejąca; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 

b) budynek mieszkalny istniejący do zachowania - zakaz 

przebudowy, 

c) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

e) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek mieszkalny w ewidencji zabytków - obowiązują 
ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJej drodze; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

118. Teren o symbolu TZ - powierzchnia 0,1777 ha ark. nr 8 

 Teren zamkniętyŁ 

119. Ustalenia dla terenu o symbolu 126 UZ - powierzchnia 0,1736 ha ark. nr 8 

1) przeznaczenie terenu  istniejący sz”ital uzdrowiskowy - do dalszego uwytkowania; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) powierzchnia zabudowy: 

- do 25% powierzchni terenu, 

- do”uszcza się rozbudowę do 30% ”owierzchni terenu 
wyJącznie w ”rzy”adku budowy obiektów i urządzeL 
bez”o`rednio związanych z lecznictwem uzdrowiskowym, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy zasady ksztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania wg § 5, 

d) wysoko`ć zabudowy 4÷5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

- do 17,0 m do kalenicy, 

e) konieczna dominanta kompozycyjna - patrz § 3, 

f) powierzchnia biologicznie czynna min. 65% powierzchni 

terenu, 
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g) ”owierzchnia terenów zielonych min. 60% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się scalenie dziaJek; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem 

cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych, za wyjątkiem 

do”uszczalnej inwestycji na dziaJce nr 109; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

120. Ustalenia dla terenu o symbolu 127 MW - powierzchnia 0,1344 ha ark. nr 8 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - istniejąca; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 

b) zabudowa frontowa istniejąca do zachowania - zakaz 

przebudowy, 

c) ”owierzchnia zabudowy istniejąca - zakaz zwiększania, 
d) do”uszcza się ”rzebudowę budynku w gJębi dziaJki - realizacja 

przestrzennego dachu, bez zmiany ilo`ci kondygnacji, 
- dach o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O, 

e) w ”rzy”adku ”rzebudowy obowiązują zasady zabudowy wg 
§ 5, 

f) ”owierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

g) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego ”odziaJ terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem cięć 
sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych, za wyjątkiem inwestycji 

na dziaJce nr 109; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek frontowy w”isany do rejestru zabytków - obowiązują 
ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 1 mieszkanie; 
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7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJej drodze; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

121. Ustalenia dla terenu o symbolu 128 UH,UG - powierzchnia 0,4157 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa usJugowa handlu i gastronomii, 

b) do”uszcza się usJugi kultury; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 100% obszaru okre`lonego liniami 

zabudowy, 

c) obowiązuje zachowanie ”odstawowej zewnętrznej formy 

zabudowy historycznej, 

d) obowiązuje odtworzenie wewnętrznej muszli koncertowej, 

e) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

f) wysoko`ć zabudowy istniejąca - 1 kondygnacja, 

g) teren urządzić w formie zieleni komponowanej - patrz § 3, 

z dopuszczeniem lokalizacji ogródka kawiarnianego, 
h) obowiązuje zachowanie ”rzej`cia bramowego - wg rysunku 

planu, 

i) powierzchnia biologicznie czynna - min. 77% powierzchni 

terenu ”oza obowiązującymi liniami zabudowy, 

j) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 75% powierzchni 

terenu ”oza obowiązującymi liniami zabudowy; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się ”odziaJ terenu ”od budynkiem dostosowany do 

wydzielonych lokali usJugowych; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje ”rzywrócenie kompozycji zieleni parkowej; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) budynek w ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 030 KŚŚ, 
b) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

122. Ustalenia dla terenu o symbolu 129 KS - powierzchnia 0,1244 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) budynek ”arkingu dla 70 ÷90 samochodów osobowych, 
b) do czasu realizacji budynku istniejący ”arking naziemny 

dla 40÷50 samochodów osobowych - do utrzymania; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) parking 2-poziomowy, z poziomem parkingowym ”oniwej 
poziomu terenu, 
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b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu, 

d) maksymalna wysoko`ć górnej ”Jyty ”arkingowej - 1,5 m 

od poziomu terenu, 

e) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 2,8 m od poziomu 

terenu do krawędzi `cianyłbalustrady, 
f) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz 

§ 3, 

g) od strony drogi 013 KŚL obowiązuje realizacja 
wywo”Jotów lub sz”aleru drzew, nie kolidująca ze strefą 
wjazdu, 

h) w przypadku realizacji parkingu naziemnego do”uszcza się 
lokalizację budynku obsJugi: 
- powierzchnia zabudowy - do 15,0 m2, 

- wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, 

- dach symetryczny, min. dwuspadowy, o kątach 
nachylenia ”oJaci 40÷45O - do 5,0 m do kalenicy, 

i) w przypadku realizacji parkingu naziemnego obowiązuje: 
- modernizacja nawierzchni parkingu w s”osób jednolity, 
z materiaJów szlachetnych i trwaJych, 
- trwaJe odgrodzenie od strony drogi 030 KŚŚ oraz ciągu 
059 KPJ, 

j) konieczne szpalery zieleni izolacyjnej - wywo”Jotów wzdJuw 
granic terenu, 

k) do”uszcza się o`wietlenie terenu, 
l) powierzchnia biologicznie czynna - min. 25% powierzchni 

terenu, 

m) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 20% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, nie 
kolidującej z zabudową, z dopuszczeniem cięć sanitarnych 

i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) Ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne  wjazd do garawu z drogi 013 KDL, 

wyjazd garawu na drogę 030 KŚŚ; 
7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) do”uszcza się do”rowadzenie koniecznych sieci 

infrastruktury technicznej z ”rzylegJych dróg, 
b) od”rowadzenie wód o”adowych, ”o ”odczyszczeniu, do 

sieci kanalizacji deszczowej; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

123. Ustalenia dla terenu o symbolu 130 UZ - powierzchnia 0,6645 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  przychodnia uzdrowiskowa i zakJad ”rzyrodoleczniczy 

z dopuszczeniem bazy noclegowej 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 
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b) powierzchnia zabudowy: 

- do 25% powierzchni terenu, 

- w przypadku rozbudowy o basen solankowy i inne 

urządzenia bez”o`rednio związane z lecznictwem 

uzdrowiskowym, do”uszcza się ”owierzchnię zabudowy do 
40% powierzchni terenu. 

c) zasady ksztaJtowania zabudowy wg § 5, 

d) obiekt o cechach dominanty przestrzennej - patrz § 3, 

e) wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym dopuszczalne 

2 kondygnacje w przestrzennym dachu, 

f) w ”rzy”adku realizacji dachów ”rzestrzennych - kąt 
nachylenia ”oJaci 30÷45O 

g) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić istniejące ujecie wód 
solankowych ｭJantarｬ do dalszej eksploatacji, 

h) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni 

dziaJki, 
i) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 60% powierzchni 

dziaJki; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 030 KŚ, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

124. Ustalenia dla terenu o symbolu 131 UT - powierzchnia 0,7267 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - ”ensjonatowe, usJugi 
kultury - Dom Zdrojowy, 

b) obowiązująca towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja mieszkaniowa wJa`ciciela 
lub uwytkownika, 

e) realizacja Domu Zdrojowego dopuszczalna po zrealizowaniu 

Forum Kurortu na terenie 62 KPr; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) obowiązuje odtworzenie podstawowej zasady kom”ozycji bryJy 
budynku i gJównych elewacji Śomu Zdrojowego, 

c) powierzchnia zabudowy - 70÷80% obszaru okre`lonego 
obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
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d) obiekt o cechach dominanty przestrzennej - patrz § 3, 

e) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

f) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu wg 

§ 5, 

g) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% Jącznej ”owierzchni uwytkowej obiektów, 
h) na terenie dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

i) budynek wielobryJowy o zrównicowanych wysoko`ciach, 
j) zasadę kom”ozycji zabudowy okre`lono na rysunku ”lanu 

obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz 

”o”rzez oznaczenie ”odstawowej zasady ksztaJtowania ”oJaci 
dachów, 

k) wysoko`ć zabudowy 2÷4 ”eJnych kondygnacji nadziemnych 

oraz do 3 kondygnacji w przestrzennym dachu, 

l) wysoko`ć zabudowy frontowej - od drogi 045 KPp - na odcinku 

50,0 m od wsch. granicy terenu: 

- 7,5÷8,0 do gzymsu okapowego, 

- do 15,0 m do kalenicy, 

m) na osi gJównej bryJy realizacja ”ortalu - ryzalitu, z funkcją 
wej`cia gJównego, trójdzielnego z nad`wietlami, 

- szeroko`ć 8,0÷10,0 m, 

- forma attyki ”owywej oka”u dachu, 
- wysoko`ć 13,0÷14,0 m, 

n) oka” wschŁ `ciany szczytowej na 55÷60% dJugo`ci 
uksztaJtowany w formie ｭwolego okaｬ, 

o) wysoko`ć zabudowy na ”ozostaJym odcinku zabudowy 

frontowej: 

- 5,5÷6,0 do gzymsu okapowego, 

- do 13,0 m do kalenicy, 

- na 55÷60% dJugo`ci oka” uksztaJtowany w formie ｭwolego 

okaｬ, 
p) wysoko`ć zabudowy czę`ci wschodniej - od drogi 014 KDL: 

- na ½ odcinka wyznaczonego obowiązującą linią zabudowy - 
kontynuacja wysoko`ci ustalonej dla czę`ci frontowej, 

r) na ”ozostaJym odcinku realizacja elewacji w formie `ciany 
szczytowej: 

- wysoko`ć `ciany - 9,5÷10,0 m, ”odkre`lona gzymsem 

opaskowym, 

- kat nachylenia attyki - 38÷42O, 

- do 19,0 m do szczytu elewacji, 

- do 18,0 m do kalenicy, 

s) dachy przestrzenne o kątach nachylenia gJównych ”oJaci 
35÷45O, 

t) w gJównej ”oJaci frontowej realizacja usytuowanych 
symetrycznie 2 lukarn typu ｭwole okoｬ, 

u) konieczna dominanta kompozycyjna w formie wiewy widokowej 
- wg rysunku planu, 

- dach kopulasty zwieLczony latarnią, 
- wysoko`ć 25,0÷28,0 m do szczytu ko”uJy, 

w) na gJównych kalenicach do”uszczalna lokalizacja zwieLczeL 

w formie latarL, 
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x) ”rzy ”JdŁ `cianie budynku obowiązuje realizacja budynku 
bramnego ”eJniącego funkcje wjazdu i wej`cia na teren, 
z do”uszczalna lokalizacją funkcji ”omocniczych: 

- wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, 

- dach mansardowy lub uskokowy - do 5,0 m do kalenicy, 

- do”uszcza się realizację ”ortyku wysuniętego max. 4,0 m 

”rzed ustaloną linię zabudowy, 
y) wzdJuw drogi 014 KŚL realizacja ”odcienia, z jednorzędową 

zewnętrzną kolumnadą na oznaczonej obowiązującej linii 
zabudowy, z dopuszczeniem w odlegJo`ci 3,0÷4,0 m od 

granicy terenu budowy awurowego ogrodzenia o wysoko`ci do 
2,0 m, 

- dach mansardowy lub uskokowy - do 4,0 m do kalenicy, 

z) powierzchnia biologicznie czynna - min. 90% powierzchni 

terenu poza liniami zabudowy, 

z1) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 80% powierzchni terenu 

poza liniami zabudowy; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) w ”JdŁ czę`ci terenu obowiązuje urządzenie ogrodu zdrojowego 
- kompozycja zieleni - patrz § 3, 

b) zaJowenie ogrodowe realizowane na osi symetrii ”JdŁ czę`ci 
terenu; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 014 KŚL iłlub 030 
KDD, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

125. Ustalenia dla terenu o symbolu 131a IT - powierzchnia 0,0183ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) punkt obserwacyjno-badawczy sJuwby 
hydrogeologicznej - studnia monitoringu wód 
podziemnych, 

b) do”uszcza się inne urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

c) obowiązuje ogrodzenie terenu; 
3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się ”odziaJ ”od ”oszczególne urządzenia; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 ”oza urządzeniami infrastruktury teren urządzić 

w formie niskiej i `redniej zieleni ozdobnej; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony 

konserwatorskiej - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 1; 
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6) ustalenia komunikacyjne  zjazd na teren z drogi 030 KDD; 

7) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

 obsJuga z drogi 030 KŚŚ iłlub ciągu 059a KPJ; 

8) ustalenia wynikające z ”rze”isów 
odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu 

górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

126. Ustalenia dla terenu o symbolu 132 UT - powierzchnia 0,2035 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, 

b) obowiązująca towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja mieszkaniowa wJa`ciciela 
lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

wg § 5, 

d) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

e) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% ”owierzchni uwytkowej obiektu, 
f) na dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego 

o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

g) wysoko`ć zabudowy 3÷5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

- do 17,5 m do kalenicy lub zbiegu ”oJaci, 
h) konieczna narowna dominanta kompozycyjna - patrz § 3 - wg 

rysunku planu, 

i) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷45O lub 

mansardowy, 

j) powierzchnia biologicznie czynna istniejąca - zakaz 

zmniejszania, 

k) ”owierzchnia terenów zielonych istniejąca - zakaz 

zmniejszania; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem 

cięć sanitarnych i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejącej ”rzylegJej drogi 014 KŚL, 
b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
b) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do utrzymania 

z mowliwo`cią modernizacji; 

8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 
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b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

127. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

133 UT - powierzchnia 1,0254 ha ark. nr 7, 10 

134 UT - powierzchnia 1,1049 ha ark. nr 10, 11 

135 UT - powierzchnia 0,8884 ha ark. nr 7, 8 

136 UT - powierzchnia 0,9173 ha ark. nr 8, 10, 11 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, hotelowe, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja mieszkaniowa wJa`ciciela 
lub uwytkownika; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) powierzchnia zabudowy kondygnacji nadziemnych do 35% 

”owierzchni dziaJki, 
- zachowanie ”owierzchni zabudowy budynków istniejących, 

c) teren 133 UT i 134 UT w obrębie ｭSalonu Kurortuｬ - patrz § 3, 

d) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu wg 

§ 5, 

e) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

f) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2, 

g) od strony ul. Uzdrowiskowej i Trentowskiego, na terenach 133 

UT i 135 UT, do”uszcza się zabudowę tarasów oraz wej`ć do 
budynków lekką, ”rzeszkloną konstrukcją - wg okre`lonej na 
rysunku planu linii zabudowy, 

h) wysoko`ć zabudowy 3÷5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

- do 21,0 m do kalenicy lub zbiegu ”oJaci, 
i) konieczna narowna dominanta kompozycyjna - patrz § 3 - wg 

rysunku planu, 

j) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷45O, typu 

mansardowego, ko”uJowe lub kolebkowe, 
k) powierzchnia biologicznie czynna - min. 58% powierzchni 

dziaJki, 
l) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 55% powierzchni 

dziaJki; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu na dziaJki wg rysunku planu, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki 1000 m2; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 poza terenem zabudowy obowiązuje maksymalna ochrona 

istniejącej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem cięć sanitarnych 

i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących i ”rojektowanych ”rzylegJych dróg, 
b) w granicach dziaJki konieczno`ć za”ewnienia miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych - patrz § 9 ust. 6; 
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7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJuga 
telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

128. Ustalenia dla terenu o symbolu 134a IT - powierzchnia 0,0592 ha ark. nr 10 

1) przeznaczenie terenu  urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) stacja transformatorowa, 

b) powierzchnia zabudowy do 25 m2, 

c) wysoko`ć zabudowy do 4,0 m do kalenicy lub zbiegu 

”oJaci, 
d) dach przestrzenny o kącie nachylenia ”oJaci min. 30O, 

e) na terenie lokalizacja studni publicznej, 

f) do”uszcza się inne urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

g) obowiązuje ogrodzenie terenu; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 ”oza urządzeniami infrastruktury teren urządzić 

w formie niskiej zieleni ozdobnej; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony 

konserwatorskiej - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne  zjazd na teren z istniejącej drogi 033 KŚŚ; 
7) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

 stacja transformatorowa typu miejskiego 15/0,4 kV; 

8) ustalenia wynikające z ”rze”isów 
odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu 

górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

129. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

137 UT - powierzchnia 1,6117 ha ark. nr 8 

138 UT - powierzchnia 1,4525 ha ark. nr 8, 11 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, hotelowe, 

b) do”uszczalna towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna 

i odnowy biologicznej, 

c) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu i gastronomii i innych nieuciąwliwych, 

d) do”uszczalna uzu”eJniająca funkcja mieszkaniowa wJa`ciciela 
lub uwytkownika, 

e) obowiązuje utrzymanie istniejącego zagos”odarowania terenu 

w formie kempingu do czasu uruchomienia nowego kempingu 

w docelowej lokalizacji; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

wg § 5, 
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d) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 

e) na kawdej dziaJce do”uszczalna lokalizacja 1 lokalu 

mieszkalnego o ”owierzchni uwytkowej do 100 m2; 

f) wysoko`ć zabudowy 3÷5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

w przestrzennym dachu, 

- do 19,5 m do kalenicy lub zbiegu ”oJaci, 
g) konieczna narowna dominanta kompozycyjna - patrz § 3 - wg 

rysunku planu, 

h) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 30÷45O, typu 

mansardowego, ko”uJowe lub kolebkowe, 
i) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni 

dziaJki, 
j) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 55% powierzchni 

dziaJki; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) zasada ”odziaJu na dziaJki wg rysunku ”lanu, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki 1500 m2; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 poza terenem zabudowy obowiązuje maksymalna ochrona 

istniejącej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem cięć sanitarnych 

i dziaJaL ”ielęgnacyjnych; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z istniejących ”rzylegJych dróg: 012 KŚL, 01 
KDZ, 

b) w granicach dziaJki konieczno`ć za”ewnienia miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych - patrz § 9 ust. 6; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

130. Ustalenia dla terenu o symbolu 139 ZP - powierzchnia 1,3239 ha ark. nr 8 

1) przeznaczenie terenu  publiczna zieleL ”arkowa; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) utrzymanie warto`ciowego drzewostanu z ”rzeksztaJceniem 

w zaJowenie ”arkowe, 
b) do”uszcza się zadrzewienia uzu”eJniające, 
c) urządzenie `ciewek s”acerowych z organizacją miejsc 

wypoczynku i o`wietlenia ”arkowego; 
d) ”rzy zachŁ granicy terenu istniejący budynek - do 

zachowania, 

- do”uszcza się lokalizację funkcji usJugowej, 
- do”uszcza się ”rzywrócenie funkcji ”ierwotnej - szalet 

publiczny, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min 95% powierzchni 

terenu, 

f) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 90% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6782 ｦ Poz. 1146 

 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej zieleni 
wysokiej, z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć 
sanitarnych, 

b) zakaz nasadzeL gatunków drzew i krzewów obcych 
geograficznie; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭB 1ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) przy zach. granicy terenu obiekt w ewidencji zabytków - 
szalet miejski - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostę” do terenu z istniejących ”rzylegJych dróg, 
b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz 
od”rowadzanie `cieków w oparciu o istniejące 

i projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

131. Ustalenia dla terenu o symbolu 140 UT - powierzchnia 2,0249 ha ark. nr 8 

1) przeznaczenie terenu a) usJugi turystyczno-wypoczynkowe - pensjonatowe, hotelowe, 

b) obowiązująca towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna, 

c) obowiązująca towarzysząca funkcja s”ortowo-rekreacyjna, 

d) do”uszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usJug 
handlu, 

e) do”uszcza się lokalizację towarzyszącej funkcji mieszkaniowej 

wJa`ciciela lub uwytkownika; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni terenu - Jącznie 

z innymi terenami utwardzonymi, 

c) do”uszczalna lokalizacja usJug towarzyszących w zakresie do 

15% powierzchni uwytkowej obiektu, 
d) dopuszczalna lokalizacja 1 lokalu mieszkalnego o powierzchni 

uwytkowej do 100 m2, 

e) w ”rzy”adku ”rzebudowy obowiązują zasady ksztaJtowania 
zabudowy i zagospodarowania wg § 5, 

f) obiekty o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz 

§ 3, 

g) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

wg § 5, 

h) wysoko`ć zabudowy do 5 kondygnacji, w tym kondygnacje 

uwytkowego ”oddasza, 
- do 19,0 m do kalenicy, 

i) dachy przestrzenne o kątach nachylenia ”oJaci 40÷45O lub 

typu mansardowego, 

j) do”uszcza się realizację garawy ”odziemnych pod warunkami: 

- poziom górnej ”Jaszczyzny stro”u max. 0,8 m n.p.t., 

- urządzenie na stro”ie terenów zielonych, w wielko`ci 
za”ewniającej uzyskanie wymaganego wskaunika, 

k) lokalizacja boisk s”ortowych do gier zes”oJowych 

i indywidualnych oraz ”laców zabaw dla dzieci, 
l) powierzchnia biologicznie czynna - min. 75% powierzchni 

dziaJki, 
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m) ”owierzchnia terenów zielonych - min. 75% powierzchni 

terenu; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej zieleni wysokiej, 
z dopuszczeniem dziaJaL ”ielęgnacyjnych i cięć sanitarnych; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭB 1ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) w ”JnŁ-wschŁ czę`ci terenu obiekt w ewidencji zabytków - 
szalet miejski - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 2; 

6) ustalenia komunikacyjne a) zjazd na teren z ”rzylegJej drogi 018 KŚŚ oraz dodatkowo 

z drogi 017 KDL, 

b) na powierzchni terenu dopuszczalna lokalizacja miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilo`ci max. 

1 miejsce / 5 pokoi; 

7) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną 

i obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJych drogach; 
8) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

132. Ustalenia dla terenu o symbolu 141 IT - powierzchnia 0,0273 ha ark. nr 8 

1) przeznaczenie terenu  urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) istniejąca studnia - do dalszego uwytkowania, 
b) ”oza urządzeniami infrastruktury teren urządzić 

w formie niskiej zieleni ozdobnej, 

c) obowiązuje ogrodzenie terenu; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 ”oza urządzeniami infrastruktury teren urządzić 

w formie niskiej i `redniej zieleni ozdobnej; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭB 1ｬ ochrony 

konserwatorskiej - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 1; 

6) ustalenia komunikacyjne  dostę” z drogi 017 KDL przez teren 139 ZP; 

7) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

 zaopatrzenie w energię elektryczną z drogi 017 KDL 

przez teren 139 ZP; 

8) ustalenia wynikające z ”rze”isów 
odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej 

- obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu 

górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

133. Ustalenia dla terenu o symbolu 01 KDZ - powierzchnia 2,916 ha ark. nr 5, 7, 8, 11 

ul. H. Sienkiewicza 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga powiatowa - ulica klasy zbiorczej, 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

13,0÷42,0 m - wg rysunku planu, 
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b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- `ciewka rowerowa, 
- w czę`ci wschŁ do”uszczalna realizacja skweru zieleni 
oddzielającego ”asy ruchu lub miejsc parkingowych, 

c) nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej lub betonowej, 

d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 
z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej wielko`ci, 
w tym drobnowymiarowych, 

- do”uszcza się wykonanie `ciewki rowerowej z masy 

bitumicznej, betonowej lub mineralnej, 

e) o`wietlenie ulicy minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia, 
- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 

b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭAｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 1, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 2, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

134. Ustalenia dla terenu o symbolu 02 

KDZ 

- powierzchnia 

0,3674 ha 

ark. nr 8 

odcinek ul. J. PiJsudskiego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga powiatowa - ulica klasy zbiorczej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

17,0÷20,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- `ciewka rowerowa, 
- pasy zieleni przyulicznej, 

c) nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej lub betonowej 

- do”uszcza się nawierzchnię z wysokogatunkowych 

elementów o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 

z wysokogatunkowych elementów drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie ulicy minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejące obustronne sz”alery drzew do zachowania 

i uzu”eJnienia, 
- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 

b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew; 
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5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭB 1ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭAｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

 

 

135. Ustalenia dla terenu o symbolu 03 KDL - powierzchnia 

1,2837 ha 

ark. nr 2, 4 

odcinek ul. S. veromskiego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 20,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodnik jednostronny, 

- `ciewka rowerowa, 
c) nawierzchnie jezdni z masy bitumicznej lub betonowej, 

d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 
z wysokogatunkowych elementów drobnowymiarowych, 

- do”uszcza się wykonanie `ciewki rowerowej z masy 

bitumicznej, betonowej lub mineralnej, 

e) o`wietlenie ulicy jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy, 

b) do”uszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - bory na 

wydmach nadmorskich, objęte obszarem ochrony siedlisk 

ｭNatura 2000ｬ- obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej i niskiej, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne; 
5) ustalenia dotyczące 

ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty chronione nie wystę”ują; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna, teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭAｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

 

 

136. Ustalenia dla terenu o symbolu 04 KDL, 

KPp 

- powierzchnia 

3,9623 ha 

ark. nr 4, 5, 7 

odcinek ul. S. veromskiego 

promenada 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej z promenadą; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 29,0÷40,0 m - 

wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- promenada spacerowa, 

- pas zieleni ozdobnej, 

- 1 jezdnia - utrzymanie istniejącej szeroko`ci, 
- sz”aler drzew wzdJuw ”JdŁ krawędzi jezdni, 
- `ciewka rowerowa, 
- chodnik jednostronny, 

c) przez teren promenady przejazdy z jezdni ulicy veromskiego na 

drogi:034 KDD, 035 KDD, 038 KDD, 055 KP, 037 KDD, 056 KP 

oraz teren 60 UH,UG, 

d) na odcinku od drogi 08 KDL (ul. B. Prusa) do drogi 013KDL 

(ul. PowstaLców _ląskich) obowiązuje zasada jednorodnego 
rysunku nawierzchni promenady, 

e) wyrównienie ”rzejazdów rysunkiem nawierzchni, 

f) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
g) nawierzchnia chodnika z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych 

h) nawierzchnia promenady z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, 
i) wy”osawenie ”romenady w uwytkowe obiekty maJej architektury 

o ws”ólnych cechach stylistycznych i wysokich walorach 

estetycznych, 

- wy”osawenie w siedziska wyJącznie w miejscach oznaczonych 

na rysunku planu jako ｭciągi siedziskｬ, 
j) w pasie pomiędzy ciągiem spacerowym promenady a jezdnią 

do”uszcza się lokalizację: 
- w miejscach oznaczonych na rysunku planu lokalizacja 

akcentów kompozycyjnych - patrz § 3, w formie basenów 
ozdobnych, klombów kwiatowych, 
- ”lenerowej eks”ozycji rzeub lub innych instalacji ”lastycznych, 

k) do”uszcza się lokalizację ”lenerowego ”awilonu muzycznego, 

- obiekt na rzucie wieloboku lub okręgu o promieniu 3,0÷4,0 m, 

- wysoko`ć do 5,0 m, 

l) obowiązuje kompozycja zieleni - patrz § 3, 

m) o`wietlenie jezdni jednostronne na sJu”ach, 
o`wietlenie ”romenady minŁ jednostronne na sJu”ach, 
w obszarze promenady oraz pasa zieleni dopuszczalne 

o`wietlenie ozdobne niskie, 
n) wymagane wykonanie instalacji nawodnieniowej pod 

”owierzchnią zieleLców; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy, z wJączeniem czę`ci 

dziaJki nr 9, 

b) do”uszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w specjalnym 

obszarze ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ- obowiązują ustalenia 
wg § 7, 

b) w istniejącym pasie zieleni - na wysoko`ci ”osesji 
ul. S. veromskiego nr 12 i nr 16 - egzemplarze drzew (trzmielina 

europejska i sosna ”os”olita) ”ro”onowane do objęcia ochroną - 

obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 9; 
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c) istniejący sz”aler drzew do zachowania i uzu”eJnienia drzewami 

jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
d) obowiązuje zachowanie cennych okazów zieleni oraz nasadzenia 

grup drzew wg zasady oznaczonej na rysunku planu, 

e) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

f) obowiązuje realizacja wywo”Jotów ”rzy ”JnŁ granicy terenu, 
minimum na odcinkach wg rysunku planu; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭA 2ｬ 
ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

137. Ustalenia dla terenu 

o symbolu 

05 KDL,KPp - powierzchnia 

9,1214 ha 

ark. nr 7, 10 

odcinek ul. Uzdrowiskowej 

1) przeznaczenie terenu a) publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej z promenadą, 
b) na wysoko`ci terenu 65d UT (”atrz rysunek ”lanu) istniejąca 

studnia na potrzeby zaopatrzenia w wodę w warunkach 

specjalnych - do dalszego uwytkowania; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 36,0÷46,0 m - 

wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- promenada spacerowa, 

- pas zieleni ozdobnej, 

- `ciewka rowerowa, 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu - utrzymanie ”rzebiegu istniejącej jezdni 
z mowliwo`cią ”oszerzenia w kierunku ”JnŁ 
- do”uszcza się zatoki ”ostojowe jednostronne, 
- sz”aler drzew wzdJuw jezdni, 
- chodnik jednostronny - od strony ”JdŁ, 
- obowiązuje zagos”odarowanie uwzględniające zabez”ieczenie 
terenu studni ”ublicznej wzdJuw granic dziaJki; 

c) przez teren promenady przejazdy z jezdni ulicy Uzdrowiskowej na 

drogi: 039a KDD, 058 KDW, oraz tereny: 65a UT, 65c UT - 

zgodnie z zasadami dostę”u komunikacyjnego okre`lonymi 

w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu elementarnego, 

d) nawierzchnia promenady wykonana w jednym poziomie, o rysunku 

jednorodnym minimum na odcinkach pomiędzy ”rzej`ciami na 

”lawę, 
- do”uszcza się wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej 

lub betonowej, 

e) nawierzchnia wykonana z materiaJów wysokogatunkowych 

o zrównicowanej wielko`ci, 
f) `ciewka rowerowa wyrówniona rysunkiem nawierzchni, 

jednorodnym na caJej dJugo`ci, 
- do”uszcza się wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, 

betonowej lub mineralnej, 
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g) wy”osawenie ”romenady w uwytkowe obiekty maJej architektury, 
h) obowiązuje kompozycja zieleni - patrz § 3, 

i) do”uszczalna lokalizacja akcentów kompozycyjnych - patrz § 3, 

w formie basenów ozdobnych, klombów kwiatowych, ”lenerowej 
eks”ozycji rzeub lub innych instalacji ”lastycznych, 

j) o`wietlenie jezdni jednostronne na sJu”ach, 
o`wietlenie ”romenady minŁ jednostronne na sJu”ach, 
na obszarze promenady oraz pasa zieleni do”uszczalne o`wietlenie 
ozdobne niskie, 

k) wymagane wykonanie instalacji nawodnieniowej ”od ”owierzchnią 
zieleLców, 

l) do”uszcza się ogrodzenie istniejącej studni, 
m) zakaz lokalizacji tymczasowych funkcji usJugowych; 

3) zasady ”odziaJu terenu  ”o wydzieleniu terenu do”uszcza się scalenie w liniach 

rozgraniczających, z wyjątkiem istniejącej dziaJki studni OC; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - bory na wydmach nadmorskich, lasy 

mieszane na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą - 
obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) w istniejącej zieleni - na wysoko`ci wschŁ czę`ci terenu 65d UT 

(patrz rysunek planu) egzemplarz drzewa (sosna pospolita) 

”ro”onowanego do objęcia ochroną - obowiązują ustalenia wg § 7 

ust. 9, 

d) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej warto`ciowej 
zieleni, z wykorzystaniem w kompozycji zieleni, 

e) istniejący sz”aler drzew wzdJuw jezdni do zachowania 

i uzu”eJnienia drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
f) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭA 2ｬ 
ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭK 5ｬ 
ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ ochrony 

uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭCｬ ochrony 

uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 
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137. Ustalenia dla terenu 

o symbolu 

06 KDL,KPp - powierzchnia 

14,9090 ha 

ark. nr 10, 13 

odcinek ul. Uzdrowiskowej 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej z promenadą, 
2) ksztaJtowanie 

zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 29,0÷38,0 m - 

wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- promenada spacerowa, 

- pas zieleni, 

- `ciewka rowerowa, 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu - utrzymanie ”rzebiegu istniejącej jezdni 
z mowliwo`cią poszerzenia w kierunku ”JnŁ 
- do”uszcza się zatoki ”ostojowe jednostronne, 

- chodnik jednostronny - od strony ”JdŁ, 
- obowiązuje zagos”odarowanie uwzględniające zabez”ieczenie 
terenu studni ”ublicznej wzdJuw granic dziaJki; 

c) przez teren promenady przejazdy z jezdni ulicy Uzdrowiskowej na 

drogi: 039 KDD, 040 KDD oraz tereny: 68 KS, 69 UT, 70 UT, 73 

UT, 75 UT - zgodnie z zasadami dostę”u komunikacyjnego 

okre`lonymi w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu 
elementarnego, 

d) nawierzchnia promenady wykonana w jednym poziomie, o rysunku 

jednorodnym minimum na odcinkach pomiędzy ”rzej`ciami na ”lawę, 
e) nawierzchnia jezdni wykonana z materiaJów wysokogatunkowych 

o zrównicowanej wielko`ci, 
- do”uszcza się wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej 

lub betonowej, 

f) `ciewka rowerowa wyrówniona rysunkiem nawierzchni, jednorodnym 

na caJej dJugo`ci, 
- do”uszcza się wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, 

betonowej lub mineralnej, 

g) wy”osawenie ”romenady w uwytkowe obiekty maJej architektury, 

h) o`wietlenie jezdni jednostronne na sJu”ach, 
o`wietlenie ”romenady minŁ jednostronne na sJu”ach, 
na obszarze promenady oraz ”asa zieleni do”uszczalne o`wietlenie 
ozdobne niskie, 

i) zakaz lokalizacji tymczasowych funkcji usJugowych; 
3) zasady ”odziaJu terenu  ”o wydzieleniu terenu do”uszcza się scalenie w liniach 

rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - kserotermiczne murawy napiaskowe, bory 

na wydmach nadmorskich, lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) w istniejącej zieleni - na wysoko`ci terenu 75 UT (”atrz rysunek 
planu) egzemplarz drzewa (sosna pospolita) proponowanego do 

objęcia ochroną - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 9, 

d) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej warto`ciowej 
zieleni, z wykorzystaniem w kompozycji zieleni w przekroju drogi, 

e) istniejący sz”aler drzew wzdJuw jezdni do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
f) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 
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5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭK 5ｬ 
ochrony krajobrazu; 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭEｬ ochrony 

ekspozycji; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, elektroenergetyczna 

i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭCｬ ochrony 

uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach portu 

morskiego _winouj`cie - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze zagrowenia 
”owodzią, 

e) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

138. Ustalenia dla terenu o symbolu 07 KDL - powierzchnia 

0,3005 ha 

ark. nr 4, 5 

ul. SŁ MaJachowskiego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

13,0÷14,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodnik min. jednostronny - od strony zabudowy, 

- `ciewka rowerowa, 
c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
- do”uszcza się wykonanie nawierzchni jezdni z masy 

bitumicznej lub betonowej, 

d) nawierzchnie, chodników i `ciewki rowerowej 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej wielko`ci, 
w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejący sz”aler drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 
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139. Ustalenia dla terenu o symbolu 08 KDL - powierzchnia 0,3457 ha ark. nr 5 

ul. B. Prusa 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

15,0÷17,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- `ciewka rowerowa, 
c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
- na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do ul. JŁ SJowackiego 
do”uszcza się nawierzchnię z masy bitumicznej lub 

betonowej, 

d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 
z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejący sz”aler drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 8. 

140. Ustalenia dla terenu o symbolu 09 

KDL 

- powierzchnia 

0,3759 ha 

ark. nr 5, 7 odcinek 

ul. J. SJowackiego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

12,0÷14,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
- do”uszcza się nawierzchnię z masy bitumicznej lub 

betonowej, 

d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
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4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejący sz”aler drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

141. Ustalenia dla terenu o symbolu 010 KDL - powierzchnia 0,1198 ha ark. nr 7 

ul. J. Matejki 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga powiatowa - ulica klasy lokalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 13,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
- do”uszcza się nawierzchnię z masy bitumicznej lub 

betonowej, 

d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych 

elementów o zrównicowanej wielko`ci, w tym 

drobnowymiarowych, 

- obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny chodników, 
e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) ustala się w”rowadzenie obustronnych sz”alerów drzew 
jednego gatunku, 

b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

 

 

142. Ustalenia dla terenu o symbolu 011 

KDL 

- powierzchnia 

0,1309 ha 

ark. nr 7, 8 

odcinek ul. J. PiJsudskiego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga powiatowa - ulica klasy lokalnej; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 13,0 m; 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- `ciewka rowerowa, 
c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
- do”uszcza się nawierzchnię z masy bitumicznej lub 

betonowej, 

d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej wielko`ci, 
w tym drobnowymiarowych, 

- obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny chodników, 
e) w rejonie skrzywowaL ”rzej`cia dla ”ieszych wykonać jako 

wyniesione, 

f) o`wietlenie min. jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) ustala się w”rowadzenie obustronnych sz”alerów drzew 
jednego gatunku, 

b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

143. Ustalenia dla terenu o symbolu 012 

KDL 

- powierzchnia 

1,0257 ha 

ark. nr 7, 8, 11 

odcinek ul. J. 

SJowackiego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

16,0÷18,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- `ciewka rowerowa na odcinku od drogi 011 KŚL do drogi 
015 KDL, 

c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
- do”uszcza się nawierzchnię z masy bitumicznej lub 

betonowej, 

d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 
z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

- obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny chodników, 
e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy z korektą w rejonie 

skrzywowania z drogą 014 KŚL - wg rysunku planu, 
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4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejący drzewostan do zachowania, z uzu”eJnieniem 

szpaleru drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭAｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 1, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 2, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

144. Ustalenia dla terenu o symbolu 013 

KDL 

- powierzchnia 

0,3434 ha 

ark. nr 7 

ul. PowstaLców _ląskich 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

14,0÷22,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- `ciewka rowerowa, 
c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

- obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny chodników, 
e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 
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145. Ustalenia dla terenu o symbolu 014 

KDL 

- powierzchnia 

0,4146 ha 

ark. nr 7, 8 

ul. B. Trentowskiego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 22,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- `ciewka rowerowa, 
- pasy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 

c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
- do”uszcza się wykonanie nawierzchni jezdni z masy 

bitumicznej lub betonowej, 

d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 
z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy z korektą w rejonie 

skrzywowania z drogą 012 KŚL - wg rysunku planu; 

b) do”uszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejący drzewostan do zachowania, z uzu”eJnieniem 

szpaleru drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 

b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭAｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 1, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 2, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

146. Ustalenia dla terenu o symbolu 015 

KDL 

- powierzchnia 

0,1755 ha 

ark. nr 8 

ul. B. Krzywoustego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 17,0 m, 

b) ”rzekrój poprzeczny: 

- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- `ciewka rowerowa, 
- ”asy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 

c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
- do”uszcza się wykonanie nawierzchni jezdni z masy 

bitumicznej lub betonowej, 
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d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 
z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭAｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 1, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 2, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

147. Ustalenia dla terenu o symbolu 016 KDL - powierzchnia 

0,5912 ha 

ark. nr 10, 11 

odcinek ul. B. 

Chrobrego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna 

15,0÷18,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- `ciewka rowerowa, 
- ”asy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 

c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
- do”uszcza się wykonanie nawierzchni jezdni z masy 

bitumicznej lub betonowej, 

d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 
z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

- do”uszcza się wykonanie nawierzchni `ciewki rowerowej 
z masy bitumicznej, betonowej lub mineralnej, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejący drzewostan do zachowania, z uzu”eJnieniem 

szpaleru drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 
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5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

 

 

 

148. Ustalenia dla terenu o symbolu 017 

KDL 

- powierzchnia 

0,1879 ha 

ark. nr 8 

odcinek ul. B. 

Krzywoustego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy lokalnej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12,0 m; 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- `ciewka rowerowa, 
- ”asy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 

c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
- do”uszcza się wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej 

lub betonowej, 

d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 
z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej wielko`ci, 
w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭB 1ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

 

 

149. Ustalenia dla terenu o symbolu 018 

KDD 

- powierzchnia 

0,2569 ha 

ark. nr 8 

ul. WŁ BogusJawskiego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
- do”uszcza się wykonanie nawierzchni jezdni z masy 

bitumicznej lub betonowej, 

d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejący drzewostan do zachowania, z uzu”eJnieniem 

szpaleru drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭB 1ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i projektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu ”oJowona w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

150. Ustalenia dla terenu o symbolu 019 KDD - powierzchnia 0,0922 ha ark. nr 2 

ul. BaJtycka 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

17,0÷20,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny - do”uszcza się wykonanie na jednym 

poziomie: 

- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodnik min. jednostronny, 

- `ciewka rowerowa, 
c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) teren objęty obszarem ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ- 
obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) siedliska chronione nie wystę”ują; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 obszary i obiekty objęte ochroną nie wystę”ują; 
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6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna 

i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭAｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 1, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

d) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

e) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

 

 

151. Ustalenia dla terenu o symbolu 020 KDD - powierzchnia 0,4816 ha ark. nr 5 

ul. M. Konopnickiej 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15,0 m; 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- ”asy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 
c) nawierzchnie jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

 

 

152. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

021 KDD - powierzchnia 0,1756 ha ark. nr 5 

ul. K. Ujejskiego 022 KDD - powierzchnia 0,1361 ha 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- ”asy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 
c) nawierzchnie jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

153. Ustalenia dla terenów o symbolach: 023 KDD - powierzchnia 0,1065 ha; ark. nr 5, 7 

ul. W. Orkana 024 KDD - powierzchnia 0,1559 ha; 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 
- drogi 23 KDD zmienna - 11,5÷12,0 m - wg rysunku 

planu, 

- drogi 24 KDD - 12,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- ”asy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 
c) nawierzchnie jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych 

elementów o zrównicowanej wielko`ci, w tym 

drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) wprowadzenie i uzu”eJnienia obustronnych sz”alerów 
drzew jednego gatunku, 

b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 
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6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

154. Ustalenia dla terenu o symbolu 025 

KDD 

- powierzchnia 

0,1451 ha; 

ark. nr 7 

ul. F. Nowowiejskiego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 11,5 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- ”asy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 
c) nawierzchnie jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 
z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

155. Ustalenia dla terenu o symbolu 026 

KDD 

- powierzchnia 

0,1621 ha; 

ark. nr 7 

odcinek ul. J. Kasprowicza 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

10,0÷11,5 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny - do”uszcza się wykonanie na jednym 

poziomie: 

- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- ”asy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 
c) nawierzchnie jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
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d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

156. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

027 

KDD 

- powierzchnia 

0,2366 ha; 

ark. nr 7odcinek 

ul. J. Kasprowicza 

028 

KDD 

- powierzchnia 

0,2377 ha; 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- zatoki postojowe - istniejące, 
- ”asy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 

c) nawierzchnie jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
- wyrównienie zatok postojowych rysunkiem nawierzchni, 

d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 
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b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

157. Ustalenia dla terenu o symbolu 029 

KDD 

- powierzchnia 

0,2755 ha; 

ark. nr 7 

ul. śnergetyków 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

17,0÷19,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- ”asy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 
c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
gazowa, cie”Jownicza, elektroenergetyczna 

i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

158. Ustalenia dla terenu o symbolu 030 KDD - powierzchnia 0,2382 ha; ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej typu 

ｭsięgaczｬ; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15,0 m, z placem do 

zawracania 35,0×37,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki min. jednostronne, 

- `ciewka rowerowa, 
c) nawierzchnia jezdni i placu z wysokogatunkowych 

elementów o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach, 
f) w centrum placu konieczny akcent kompozycyjny z placem 

zieleni - patrz § 3; 
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3) zasady ”odziaJu terenu a) utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy, z wJączeniem 

czę`ci dziaJki nr 69, 

b) do”uszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) wprowadzenie i uzu”eJnienia obustronnych sz”alerów drzew 
jednego gatunku, 

b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

159. Ustalenia dla terenu o symbolu 031 KDD - powierzchnia 0,3149 ha; ark. nr 7, 10, 

11 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- ”arking ”rzykrawęwnikowy, 
c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejący drzewostan do zachowania, z uzu”eJnieniem 

sz”alerów drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 
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160. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

032 

KDD 

- powierzchnia 

0,1151 ha; 

ark. nr 7, 8, 10, 11 

odcinek ul. Cieszkowskiego 

033 

KDD 

- powierzchnia 

0,148 ha; 

ark. nr 7, 10 

odcinek ul. Cieszkowskiego 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 15,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- ”arking ”rzykrawęwnikowy, 
c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie min. jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu a) utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy, 

b) do”uszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

161. Ustalenia dla terenu o symbolu 034 KDD - powierzchnia 0,1644 ha; ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej typu 

ｭsięgaczｬ; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15,0 m, z placem do 

zawracania 24,0 ×23,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodnik min. jednostronny, 

- `ciewka rowerowa, 
- ”asy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 

c) do”uszcza się wykonanie nawierzchni w jednym poziomie, 

d) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
e) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

f) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  ”o wydzieleniu terenu do”uszcza się scalenie w liniach 

rozgraniczających; 
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4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko 
”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - bory na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

162. Ustalenia dla terenu o symbolu 035 KDD - powierzchnia 0,1774 ha; ark. nr 4, 5 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej typu 

ｭsięgaczｬ, 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 18,0 ÷21,0 m, 

z placem do zawracania 30,0 ×15,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodnik min. jednostronny, 

- `ciewka rowerowa, 
c) do”uszcza się wykonanie nawierzchni w jednym poziomie, 

d) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
e) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

f) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  ”o wydzieleniu terenu do”uszcza się scalenie w liniach 

rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) w ”JnŁ czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko 
”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - bory na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) obowiązuje zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 
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c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

163. Ustalenia dla terenu o symbolu 036 KPJ - powierzchnia 0,0241 ha ark. nr 5 

1) przeznaczenie terenu a) publiczny gminny ciąg ”ieszo-jezdny; 

b) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 

15/0,4 kV; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 4,5÷6,0 m, 

z poszerzeniem - wg rysunku planu, 

b) nawierzchnia utwardzona na szer. min. 3,5 m 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

c) do”uszczalne o`wietlenie jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 utrzymanie istniejącej zieleni w zakresie nie kolidującym 

z przebiegiem ciągu; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rzebieg sieci infrastruktury technicznej; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 8. 

164. Ustalenia dla terenu o symbolu 037 KDD - powierzchnia 0,1501 ha; ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej typu ｭsięgaczｬ; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 15,0 m, z placem do 

zawracania o szer. 25,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodnik min. jednostronny, 

- ”asy zieleni oddzielające jezdnię, 
c) po obu stronach drogi, na odcinku max. 30,0 m, ”rzylegJym do 

promenady, do”uszcza się tymczasową lokalizację symetrycznie 

usytuowanych stanowisk handlowych, z wykluczeniem 

s”rzedawy ”otraw ”rzygotowywanych na miejscu, 

wymagających otwartego ognia, 
d) stanowiska o zunifikowanej formie: 

- namiot o wymiarach 2,0 x 2,0 m÷3,0 x 3,0 m, 

- stelaw z profili stalowych lub aluminiowych, 

- kolor ecru lub inny jasny - jednakowy dla wszystkich 

stanowisk, 

e) do”uszcza się wykonanie nawierzchni w jednym poziomie, 

wyrównionych rysunkiem, 

f) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
g) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 
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h) o`wietlenie min. jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  ”o wydzieleniu terenu do”uszcza się scalenie w liniach 

rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
bory na wydmach nadmorskich, lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) wprowadzenie dwustronnego szpaleru drzew jednego gatunku, 

d) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna 

i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

165. Ustalenia dla terenu o symbolu 038 KDD - powierzchnia 0,1497 ha; ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej typu 

ｭsięgaczｬ; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 15,0 m, z placem do 

zawracania 26,0 ×15,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodnik min. jednostronny, 

- ”asy zieleni ”rzyulicznej oddzielające jezdnię, 
c) do”uszcza się wykonanie nawierzchni jezdni i chodników 

w jednym poziomie, wyrównionych rysunkiem, 

d) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
e) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

f) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  ”o wydzieleniu terenu do”uszcza się scalenie w liniach 

rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) w ”JnŁ czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające 
ochronie - nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, bory na 

wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

b) poza siedliskiem chronionym wprowadzenie dwustronnego 

szpaleru drzew jednego gatunku, 

c) obowiązuje zabez”ieczenie systemu korzeniowego drzew 

zlokalizowanych w chodniku; 
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5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, 

elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

166. Ustalenia dla terenu o symbolu 039 KDD - powierzchnia 0,2318 ha ark. nr 10 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 15,0 m, z placem 

wewnętrznym o szeroko`ci 35,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodniki obustronne, 

- ”asy zieleni oddzielające jezdnię, 
c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych elementów 

o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) centralną czę`ć ”lacu zagos”odarować w formie zieleni 

urządzonej z akcentem kompozycyjnym - patrz § 3, 

f) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach, 
g) zakaz lokalizacji tymczasowych funkcji usJugowych 

3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - bory na wydmach nadmorskich, las 

mieszany na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) obowiązuje ochrona istniejącej warto`ciowej zieleni wysokiej, 
nie kolidującej z przebiegiem jezdni; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6810 ｦ Poz. 1146 

 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

167. Ustalenia dla terenu o symbolu 039a KDD - powierzchnia 0,7138 ha ark. nr 10 

ul. Plawowa 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej typu 

ｭsięgaczｬ; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 30,0 m, 

z poszerzeniem - placem do zawracania - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny bez konieczno`ci równicowania ”oziomów: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodnik min. jednostronny, 

- `ciewka rowerowa, 
c) nawierzchnia jezdni z wysokogatunkowych materiaJów 

o jednorodnej wielko`ci, 
d) nawierzchnie chodników i `ciewki rowerowej wykonane 

z wysokogatunkowych drobnowymiarowych, o jednorodnym 

rysunku na caJej dJugo`ci, 
e) do”uszcza się wy”osawenie w uwytkowe obiekty maJej 

architektury o ws”ólnych cechach stylistycznych, 
f) o`wietlenie jezdni minŁ jednostronne na sJu”ach; 

3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej warto`ciowej 
zieleni, z wykorzystaniem w kompozycji zieleni przyulicznej, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
b) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - bory 

i lasy na wydmach nadmorskich, kserotermiczne murawy 

napiaskowe (patrz rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

c) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 
- obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna 

i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭCｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

c) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

d) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

e) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

168. Ustalenia dla terenu o symbolu 040 KDD - powierzchnia 0,2249 ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 15,0 m, z placem 

wewnętrznym o szer. 35,0 m - wg rysunku planu, 
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b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, 

- chodnik min. jednostronny, 

c) do”uszcza się wykonanie nawierzchni w jednym poziomie, 

d) nawierzchnie jezdni i chodników z wysokogatunkowych 

elementów o zrównicowanej wielko`ci, w tym 

drobnowymiarowych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach, 
f) centralną czę`ć ”lacu zagos”odarować w formie zieleni 

urządzonej z akcentem kompozycyjnym - patrz § 3, 

g) zakaz lokalizacji tymczasowych funkcji usJugowych; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, 

bory na wydmach nadmorskich, las mieszany na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą - 
obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) wzdJuw granic terenu w”rowadzenie sz”alerów drzew jednego 
gatunku, z zachowaniem warto`ciowych drzew istniejących; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu, 

b) istniejący obiekt umocnieL militarnych o warto`ci historycznej, 
oznaczony na rysunku planu - do wykorzystania 

w zagospodarowaniu terenu jako akcent kompozycyjny lub 

przeniesienia na teren poza obszarem opracowania; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭCｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

169. Ustalenia dla terenu o symbolu 041 KP - powierzchnia 0,0714 ha ark. nr 8 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 4,0 m, 

z poszerzeniem - wg rysunku planu, 

b) nawierzchnia gruntowa, ulepszona, 

c) do”uszczalne o`wietlenie - jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 nie w”rowadza się ustaleL; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony 

konserwatorskiej - obowiązują ustalenia wg § 8 

ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

 do”uszcza się budowę ”rzyJączy infrastruktury 
technicznej dla ”otrzeb o`wietlenia ”rzej`cia; 

7) ustalenia wynikające z ”rze”isów 
odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej 

- obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 
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b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu 

górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 8. 

170. Ustalenia dla terenu o symbolu 042 KP - powierzchnia 

0,3494 ha; 

ark. nr 7 

odcinek ul. J. 

SJowackiego 

1) przeznaczenie terenu a) publiczny gminny ciąg ”ieszo-rowerowy - ”asaw ”ieszy, 
b) do”uszcza się dojazdy konieczne, 
c) do czasu realizacji ciągu do”uszcza się zachowanie ukJadu 

funkcjonalnego w ciągu komunikacji klasy lokalnej dróg 09 
KDL i 012 KDL; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 16,0 ÷ 
24,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny - istniejący do zachowania: 

- ciąg ”ieszy, 
- pasy zieleni przyulicznej, 

c) nawierzchnia utwardzona z wysokogatunkowych elementów 
drobnowymiarowych, 

d) ”rzy skrzywowaniach z ul.: J. Matejki, E. Gierczak, 

J. PiJsudskiego realizacja akcentów kompozycyjnych - patrz 

§ 3, 

e) wy”osawenie w obiekty maJej architektury, 
f) o`wietlenie obustronne na sJu”ach; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

171. Ustalenia dla terenu o symbolu 043 KP - powierzchnia 0,284 ha ark. nr 7 

ul. E. Gierczak 

1) przeznaczenie terenu a) publiczny gminny ciąg ”ieszo-rowerowy - ”asaw ”ieszy, 
b) do”uszcza się dojazdy konieczne; 
c) do czasu realizacji ciągu do”uszcza się zachowanie ukJadu 

funkcjonalnego w klasie drogi dojazdowej; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 18,0÷ 
20,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny - istniejący do zachowania: 
- ciąg ”ieszy, 
- pasy zieleni przyulicznej, 
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c) do”uszcza się ”rzejazd ”ojazdów samochodowych w ciągu 
dróg 026 KŚŚ - 027 KDD, 

d) nawierzchnia utwardzona z wysokogatunkowych elementów 

o zrównicowanej wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

e) wy”osawenie w obiekty maJej architektury, 
f) o`wietlenie dwustronne na sJu”ach; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

172. Ustalenia dla terenu o symbolu 044 KPp - powierzchnia 1,8978 ha; ark. nr 4, 6, 7 

nowa promenada 

1) przeznaczenie terenu a) publiczny gminny ciąg ”ieszo-rowerowy - promenada, 

b) do”uszcza się dojazdy konieczne do obiektów zlokalizowanych 
”oza ”JnŁ granicą terenu; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- promenada spacerowa, 

- `ciewka rowerowa, 
- pas zieleni w osi terenu, 

- szpaler drzew, 

c) nawierzchnia wykonana w jednym poziomie, o rysunku 

jednorodnym minimum na odcinkach pomiędzy zej`ciami na 

”lawę, 
d) `ciewka rowerowa wyrówniona rysunkiem nawierzchni, 

jednorodnym na caJej dJugo`ci, 
- do”uszcza się wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, 

betonowej lub mineralnej, 

e) nawierzchnia wykonana z wysokogatunkowych materiaJów 

o zrównicowanej wielko`ci, 
f) wy”osawenie ”romenady w uwytkowe obiekty maJej 

architektury, o ws”ólnych cechach stylistycznych, 
- wy”osawenie w siedziska wyJącznie w miejscach oznaczonych 

na rysunku planu jako ｭciągi siedziskｬ, 
g) konieczna lokalizacja akcentów kompozycyjnych - patrz § 3, 

w formie basenów ozdobnych, klombów kwiatowych, 
h) obowiązuje kompozycja zieleni - patrz § 3, 

i) o`wietlenie obustronne na sJu”ach, 
do”uszczalne o`wietlenie ozdobne niskie, 

j) wymagane wykonanie instalacji nawodnieniowej pod 

”owierzchnią zieleLców, 
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k) zakaz lokalizacji tymczasowych funkcji usJugowych; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, bory na wydmach 

nadmorskich, lasy mieszane na wydmach nadmorskich - 

obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 

i czę`ciową - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, z ich 

zachowaniem w zieleni komponowanej, 

c) szpalery wykonane z drzew jednego gatunku, 

d) zakaz nasadzeL gatunków drzew i krzewów obcych 
geograficznie; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭK 5ｬ 
ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 ”rzebieg sieci infrastruktury technicznej na ”otrzeby obiektów 
zlokalizowanych poza ”JnŁ granica terenu; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

173. Ustalenia dla terenu o symbolu 045 KPp - powierzchnia 0,2511 ha; ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy - odcinek promenady; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

14,0÷15,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- promenada spacerowa, 

c) nawierzchnia wykonana w jednym poziomie, o jednorodnym 

rysunku na caJej dJugo`ci, 
d) nawierzchnia wykonana z materiaJów wysokogatunkowych 

o zrównicowanej wielko`ci, 
e) wy”osawenie ”romenady w uwytkowe obiekty maJej 

architektury, o ws”ólnych cechach stylistycznych, 
f) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach, 
g) zakaz lokalizacji tymczasowych funkcji usJugowych, 

z wyjątkiem lokalizacji ogródków związanych z ”rzylegJymi 

lokalami; 

3) zasady ”odziaJu terenu  utrzymanie istniejącego wydzielenia ulicy, 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 nie w”rowadza się ustaleL; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

a) teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1, 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 istniejące i ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, cie”Jownicza, 
elektroenergetyczna i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 
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b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

174. Ustalenia dla terenu o symbolu 046 KP - powierzchnia 0,0545 ha; ark. nr 2 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy - ”rzej`cie na ”lawę; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 7,0÷13,0 m 

- wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- ”rzej`cie ”iesze, 
- `ciewka rowerowa, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
d) dostosowanie ”rzej`cia na ”otrzeby zjazdów na ”lawę s”rzętu 

cięwkiego, ”Jywającego s”rzętu s”ortowego oraz na ”otrzeby 
osób nie”eJnos”rawnych; 

3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
bory na wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - objęte 
obszarem ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ- obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni w zakresie nie kolidującym 

z przebiegiem ”rzej`cia; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 obszary i obiekty objęte ochroną nie wystę”ują; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna 

i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭAｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 1, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

d) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

e) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

175. Ustalenia dla terenu o symbolu 047 KP - powierzchnia 0,0895 ha; ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy - ”rzej`cie na ”lawę; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 10,0 m, 

b) nawierzchnia gruntowa, ulepszona; 

3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - bory na wydmach nadmorskich, objęte 
obszarem ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ- obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni w zakresie nie kolidującym 

z przebiegiem ”rzej`cia; 
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5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 obszary i obiekty objęte ochroną nie wystę”ują; 

6) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

176. Ustalenia dla terenu o symbolu 048 KP - powierzchnia 0,0115 ha; ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy - ”rzej`cie na ”lawę; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 8,0 m, 

b) o`wietlenie min. jednostronne na sJu”ach, 
c) dostosowanie ”rzej`cia na ”otrzeby zjazdów na ”lawę s”rzętu 

cięwkiego, ”Jywającego s”rzętu s”ortowego oraz na ”otrzeby 
osób nie”eJnos”rawnych; 

3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
   na czę`ci terenu siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 

bory na wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - 

obowiązują ustalenia wg § 7; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika 

- obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni w zakresie nie kolidującym 

z przebiegiem ”rzej`cia; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) do”uszcza się budowę ”rzyJączy infrastruktury technicznej dla 
”otrzeb zao”atrzenia terenu 34 U”, ”otrzeb o`wietlenia 
”rzej`cia, 

b) do”uszcza się budowę tymczasowych ”rzyJączy wody i energii 

elektrycznej w technologii umowliwiającej demontaw związanych 

z tymczasowymi obiektami gastronomicznymi i sportowo- 

rekreacyjnymi na terenie ”lawy; 
7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

177. Ustalenia dla terenu o symbolu 049 KP - powierzchnia 0,1014 ha; ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

10,0÷12,0 m - wg rysunku planu, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6817 ｦ Poz. 1146 

 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- nawierzchnia utwardzona na szer. min. 3,0 m, 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

- obustronne pasy zieleni, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzieleniu terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 na terenie siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
bory na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia wg 
§ 7, 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rze”rowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 8. 

178. Ustalenia dla terenu o symbolu 050 KP - powierzchnia 0,0238 ha; ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy - ”rzej`cie na ”lawę; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- dopuszczalne utwardzenie nawierzchni na szer. do 4,0 m, 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej wielko`ci, 
w tym drobnowymiarowych, 

- do”uszcza się inne nawierzchnie z materiaJów 
wysokogatunkowych, w tym drewnianych, 

- pas zieleni, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika - obowiązują ustalenia 
wg § 7, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni w zakresie nie kolidującym 

z przebiegiem ”rzej`cia; 
5) ustalenia dotyczące 

ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się budowę ”rzyJączy infrastruktury technicznej dla 
”otrzeb zao”atrzenia terenów: 30 UH,UG, 39 UI, 40 UH,UG, 
”otrzeb o`wietlenia ”rzej`cia oraz związanych z tymczasowymi 

obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie ”lawy; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 
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c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

179. Ustalenia dla terenu o symbolu 051 KP - powierzchnia 0,0176 ha; ark. nr 4 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy - ”rzej`cie na ”lawę i wej`cie na 
molo - kJadkę ”rowadzącą do ｭ”aJacu na wodzieｬ (poza 

granicami o”racowania) oraz kJadkę s”acerową wzdJuw ”lawy; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 7,0 m; 

b) nawierzchnia z wysokogatunkowych elementów o jednorodnej 

wielko`ci, 
- do”uszcza się inne nawierzchnie z materiaJów 
wysokogatunkowych, w tym drewnianych, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - bory na wydmach nadmorskich, lasy 

mieszane na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia 
wg § 7, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni w zakresie nie kolidującym 

z przebiegiem ”rzej`cia; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rze”rowadzenie ”rzyJączy infrastruktury 
technicznej dla potrzeb zaopatrzenia terenu 42 Up, ｭ”aJacu na 
wodzieｬ wraz z molem - kJadką oraz ”otrzeb o`wietlenia 
”rzej`cia; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

180. Ustalenia dla terenu o symbolu 052 KP - powierzchnia 0,0517 ha; ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg pieszy; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- nawierzchnia utwardzona na szer. min. 3,0 m, 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

- do”uszcza się inne nawierzchnie z materiaJów 
wysokogatunkowych, w tym drewnianych, 

- obustronne pasy zieleni, 

c) o`wietlenie jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzieleniu terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 wzdJuw granic terenu w”rowadzenie sz”aleru drzew 
jednego gatunku, z zachowaniem warto`ciowych drzew 
istniejących; 
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5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rze”rowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 8. 

181. Ustalenia dla terenu o symbolu 053 KP - powierzchnia 0,0198 ha; ark. nr 6 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy - ”rzej`cie na ”lawę; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 7,0 m; 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- dopuszczalne utwardzenie nawierzchni na szer. do 4,0 m 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej wielko`ci, 
w tym drobnowymiarowych, 

- do”uszcza się inne nawierzchnie z materiaJów 
wysokogatunkowych, w tym drewnianych, 

- pas zieleni, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, lasy mieszane na 

wydmach nadmorskich (patrz rysunek planu) - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni w zakresie nie kolidującym 

z przebiegiem ”rzej`cia; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 budowa ”rzyJączy infrastruktury technicznej dla ”otrzeb 
zao”atrzenia terenów: 47 UH,UG, 48 UH,UG, ”otrzeb 
o`wietlenia ”rzej`cia oraz związanych z tymczasowymi 

obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie ”lawy; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

182. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

054 KP - powierzchnia 0,0215 ha ark. nr 6, 7 

054a KP - powierzchnia 0,0325 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) publiczny gminny ciąg ”ieszy - ”rzej`cie na ”lawę; 
b) dojazdy konieczne do obiektów na terenie 49 U” i 57 Up; 
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2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 6,0 m, 

b) nawierzchnia gruntowa, ulepszona, 

- dopuszczalne utwardzenie nawierzchni na szer. do 4,0 m 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej wielko`ci, 
w tym drobnowymiarowych, 

- do”uszcza się inne nawierzchnie z materiaJów 
wysokogatunkowych, w tym drewnianych, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie 54a KP siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
lasy mieszane na wydmach nadmorskich - obowiązują ustalenia 
wg § 7, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni w zakresie nie kolidującym 

z przebiegiem ”rzej`cia; 
5) ustalenia dotyczące 

ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się budowę ”rzyJączy infrastruktury technicznej dla 
potrzeb zaopatrzenia terenów 49 U” i 49a Up, potrzeb 

o`wietlenia ”rzej`cia oraz związanych z tymczasowymi 

obiektami gastronomicznymi i sportowo-rekreacyjnymi na terenie 

”lawy; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

183. Ustalenia dla terenu o symbolu 055 KP - powierzchnia 0,1065 ha; ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) publiczny gminny ciąg ”ieszy, 
b) dojazdy konieczne do obiektów na terenie 53 UH, UG, 54 UH, 

UG, 55 UH, UG, 56 UH, UG; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 10,0 m, 

z poszerzeniami - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- ciąg ”ieszy utwardzony na szeroko`ci do 6,0 m, 

- pasy zieleni, z obustronnym lub centralnym szpalerem, 

c) nawierzchnia o jednorodnym, symetrycznym rysunku, 

komponowanym z nawierzchniami terenów 055b KP i 055c KP, 

realizowana w jednym poziomie, wykonana 

z wysokogatunkowych materiaJów o zrównicowanej wielko`ci, 
d) do”uszczalne wy”osawenie ciągu w uwytkowe obiekty maJej 

architektury, o ws”ólnych cechach stylistycznych, 
e) do”uszcza się zadaszenia odcinków ciągu związane 

z zagospodarowaniem terenów 53 UH,UG i 54 UH,UG, 

f) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach, 
do”uszczalne o`wietlenie ozdobne niskie; 

3) zasady ”odziaJu terenu a) wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających, 
b) do”uszcza się scalenie dziaJek; 
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4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) w ”JnŁ czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie 
- nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika bory na wydmach 

nadmorskich, lasy mieszany na wydmach nadmorskich (patrz 

rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą - 
obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) poza terenem siedlisk nasadzenia szpaleru drzew jednego 

gatunku, 

d) zakaz nasadzeL gatunków drzew i krzewów obcych 
geograficznie; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 projektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna 

i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

184. Ustalenia dla terenu o symbolu 055a KP - powierzchnia 0,0665 ha; ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy - ”rzej`cie na ”lawę; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6,0 m, z placem o szer. 

do 26,0 m - wg rysunku planu; 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- nawierzchnia w jednym poziomie, realizowana symetrycznie 

wzdJuw osi ciągu, wykonana z wysokogatunkowych elementów 
drobnowymiarowych lub o zrównicowanej wielko`ci, w tym 

drobnowymiarowych, o jednorodnym rysunku 

- dopuszczalne skwery zieleni w przy granicy z terenem 

044 KPp, 

c) o`wietlenie symetryczne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedliska ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach nadmorskich 

- obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) w ”JdŁ czę`ci terenu stanowiska ro`lin gatunków objętych 
ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10; 

5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 budowa ”rzyJączy infrastruktury technicznej dla ”otrzeb 
zao”atrzenia terenów: 55 UH, UG, 56 UH, UG, oraz ”otrzeb 
o`wietlenia ciągu; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 
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c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

185. Ustalenia dla terenów 

o symbolach: 

055b KP - powierzchnia 0,0094 ha; ark. nr 7 

055c KP - powierzchnia 0,0095 ha; 

1) przeznaczenie terenu  wewnętrzny ciąg ”ieszy; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 6,0 m, ze zwęweniem 

- wg rysunku planu, 

b) nawierzchnia o jednorodnym rysunku, komponowanym 

symetrycznie z nawierzchnią terenu 055 KP, realizowana 

w jednym poziomie, wykonana z wysokogatunkowych 

materiaJów, 
c) zakaz grodzenia na granicach z terenami 04 KDL, KPp 

i 055 KP oraz terenami 53 UH, UG i 54 UH, UG w przypadku 

lokalizacji funkcji usJug handlu i gastronomii, 

d) do”uszcza się zadaszenie ciągu w caJo`ci lub w czę`ci, 
Jącznie z ciągiem 055 KP, związane z zagospodarowaniem 

terenów 53 UH, UG i 54 UH, UG; 

3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

5) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7. 

186. Ustalenia dla terenu o symbolu 056 KPJ - powierzchnia 0,1334 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) publiczny gminny ciąg ”ieszo-jezdny w ciągu ”rzej`cia na 
”lawę, 

b) dojazdy do obiektów na terenie 60 UH,UG i 60a UH,UG; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

11,0÷15,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- dopuszczalne utwardzenie nawierzchni na szer. min. 5,0 m 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

- `ciewka rowerowa, 
c) nawierzchnia w jednym poziomie, o jednorodnym rysunku, 

wykonana z materiaJów szlachetnych o zrównicowanej 
wielko`ci, 

d) do”uszczalne wy”osawenie ciągu w uwytkowe obiekty maJej 
architektury, o ws”ólnych cechach stylistycznych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  ”o wydzieleniu terenu do”uszcza się scalenie w liniach 

rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu siedlisko ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie 
- lasy mieszane na wydmach nadmorskich (patrz rysunek 

planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 
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b) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej w zakresie nie 

kolidującym z przebiegiem ”rzej`cia; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna 

i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

187. Ustalenia dla terenu o symbolu 056a KP - powierzchnia 0,0558 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) publiczny gminny ciąg pieszy z ”rzej`ciem na ”lawę, 
b) dojazd konieczny do obiektów na terenie 60b U”; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 11,0 m, 

b) dostosowanie ”rzej`cia na ”otrzeby zjazdów na ”lawę s”rzętu 
cięwkiego, ”Jywającego s”rzętu s”ortowego oraz na ”otrzeby 
osób nie”eJnos”rawnych; 

c) do”uszczalne wy”osawenie ciągu w uwytkowe obiekty maJej 
architektury, o ws”ólnych cechach stylistycznych, 

d) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  ”o wydzieleniu terenu do”uszcza się scalenie w liniach 

rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko przyrodnicze 

”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej w zakresie nie 

kolidującym z przebiegiem ”rzej`cia; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się budowę ”rzyJączy infrastruktury technicznej 
dla ”otrzeb zao”atrzenia terenu 60b U”, o`wietlenia ”rzej`cia 
oraz budynku socjalno-technicznego WOPR; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

188. Ustalenia dla terenu o symbolu 057 KPJ - powierzchnia 0,2123 ha; ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu a) publiczny gminny ciąg ”ieszo-jezdny w ciągu ”rzej`cia na 
”lawę; 
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b) dojazdy do obiektów na terenie 61 UK,źP, 62 KPr, 63 UH, 
UG, 63a UH, UG, 64 UH, UG; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - 

11,0÷15,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- utwardzenie nawierzchni na szer. min. 5,0 m 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

c) nawierzchnia w jednym poziomie, o jednorodnym rysunku, 

wykonana z materiaJów szlachetnych o zrównicowanej 
wielko`ci, 

d) do”uszczalne wy”osawenie ciągu w obiekty maJej 
architektury, nie kolidujące z dojazdami, o ws”ólnych 
cechach stylistycznych, 

e) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną 
`cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, z ich 

zachowaniem w zieleni komponowanej, 

c) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej w zakresie nie 

kolidującym z przebiegiem ”rzej`cia; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 ”rojektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna 

i teletechniczna; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (patrz rysunek planu) ”oJowona w strefie ｭAｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 1, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

d) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

e) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

189. Ustalenia dla terenu o symbolu 057a KP - powierzchnia 0,0518 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy ze `ciewką rowerową; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 15,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- dopuszczalne utwardzenie nawierzchni na szer. min. 5,0 m 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej wielko`ci, 
w tym drobnowymiarowych, 

- do”uszcza się inne nawierzchnie z materiaJów 
wysokogatunkowych, w tym drewnianych, 

c) do”uszczalne wy”osawenie ciągu w uwytkowe obiekty maJej 
architektury, o ws”ólnych cechach stylistycznych, 
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d) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną 
`cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, z ich 

zachowaniem w zieleni komponowanej, 

c) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej w zakresie nie 

kolidującym z przebiegiem ”rzej`cia; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się budowę ”rzyJączy infrastruktury technicznej dla 

”otrzeb o`wietlenia ”rzej`cia oraz związanych 

z tymczasowymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi na 

terenie ”lawy; 

7) Ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭAｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 1, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w strefie ｭBｬ 
ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 2, 

c) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 4, 

d) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

e) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

190. Ustalenia dla terenu o symbolu 058 KDW - powierzchnia 0,0494 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna - dojazd do dziaJek na terenie 63 
UH,UG; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6,0÷13,0 m - wg 

rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- jezdnia o szeroko`ci max. 5,0 m, z zatokami dojazdowymi 

do obiektów, 
- skwery zieleni, 

c) nawierzchnia utwardzona z wysokogatunkowych 

elementów o zrównicowanej wielko`ci, w tym 

drobnowymiarowych, 

d) do”uszczalne o`wietlenie jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 wzdJuw wschŁ granicy terenu w”rowadzenie sz”aleru drzew 
jednego gatunku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rzebieg sieci infrastruktury technicznej; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 
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b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

191. Ustalenia dla terenu o symbolu 058a KDW - powierzchnia 0,0753 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna - dojazd do dziaJek na terenie 63a UH, 
UG i 64 UH, UG; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6,0÷12,0 m - wg 

rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- jezdnia o szeroko`ci max. 5,0 m, z zatokami dojazdowymi 

do obiektów, 
- skwery zieleni, 

c) nawierzchnia utwardzona z wysokogatunkowych 

elementów o zrównicowanej wielko`ci, w tym 

drobnowymiarowych, 

d) do”uszczalne o`wietlenie jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 wzdJuw wschŁ granicy terenu w”rowadzenie sz”aleru drzew 
jednego gatunku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rzebieg sieci infrastruktury technicznej; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 2, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa 
ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

192. Ustalenia dla terenu o symbolu 059 KPJ - powierzchnia 0,0238 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy ze `ciewką rowerową; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 5,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- dopuszczalne utwardzenie nawierzchni na szer. do 3,0 m 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

- obustronne pas zieleni, 

- `ciewka rowerowa, 
c) do”uszczalne o`wietlenie jednostronne na sJu”ach; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 istniejące sz”alery drzew do zachowania i uzu”eJnienia 
drzewami jednego gatunku, 

- do”uszcza się dziaJania ”ielęgnacyjne i cięcia sanitarne, 
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5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rzebieg niezbędnych sieci infrastruktury 
technicznej; 

7) Ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

193. Ustalenia dla terenu o symbolu 059a KPJ - powierzchnia 0,0218 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy ze `ciewką rowerową; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 5,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- dopuszczalne utwardzenie nawierzchni na szer. do 3,0 m 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

- `ciewka rowerowa, 
c) do”uszczalne o`wietlenie jednostronne na sJu”ach; 

3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 dopuszczalny 1-stronny szpaler drzew jednego gatunku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rzebieg niezbędnych sieci infrastruktury 

technicznej; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

194. Ustalenia dla terenu o symbolu 059b KP - powierzchnia 0,0505 ha ark. nr 7 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg pieszy; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 8,0 m, 

b) w obszarze okre`lonym obowiązującymi liniami zabudowy 

lokalizacja budynku bramnego, 

c) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, 

d) od strony drogi 045 KP” realizacja ”ortalu zwieLczonego 
attyką, 
- wysoko`ć do 4,5 m do szczytu attyki, 

e) dach mansardowy lub uskokowy, 

- wysoko`ć do 4,5 m do kalenicy, 

f) do”uszcza się wej`cie do budynków na terenach 
128 UH,UG i 131 UT, 

g) ”rzekrój poprzeczny na odcinku poza budynkiem bramnym: 

- utwardzenie nawierzchni na szer. do 4,0 m 

z wysokogatunkowych elementów drobnowymiarowych, 

- pas zieleni, 

d) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
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3) zasady ”odziaJu terenu  do”uszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie 
- lasy mieszane na wydmach nadmorskich (patrz rysunek 

planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej i uzu”eJnienia 
szpaleru drzewami jednego gatunku; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭA 2ｬ ochrony konserwatorskiej - 

obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rzebieg sieci infrastruktury technicznej; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 

b) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

195. Ustalenia dla terenu o symbolu 060 KP - powierzchnia 0,222 ha; ark. nr 10 

1) przeznaczenie terenu a) wewnętrzny ogólnodostę”ny ciąg ”ieszy, 
b) dostę” do zes”oJu zabudowy s”ortowo - rekreacyjnej 

i usJugowej na terenie 65b UT i 65c UT oraz mola na terenie 

65 UTm; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8,0 m, 12,0 m 

i 15,0 m, z placem o promieniu 10,0 m - wg rysunku planu, 

b) do”uszcza się 5-m ”rzesunięcie ”lacu w kierunku ”JnŁ lub ”JdŁ 
na osi ciągu, wynikające z zagospodarowania ”rzylegJych 
terenów 65b UT i 65c UT, 

c) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- na caJym odcinku nawierzchnia o jednorodnym rysunku, 

wykonana z wysokogatunkowych materiaJów o zrównicowanej 
wielko`ci, z uwzględnieniem skwerów zieleni, 

d) do”uszczalne zrównicowanie poziomów w przekroju 

”odJuwnym, wynikające z naturalnych warunków terenowych 
oraz zagos”odarowania ”rzylegJych terenów 65b UT i 65c UT, 

e) do”uszcza się zadaszenie odcinków ciągu, związane 

z zagospodarowaniem terenów 65b UT i 65c UT, 

f) dopuszczalne wy”osawenie ciągu w obiekty maJej architektury 
oraz o`wietlenie, o ws”ólnych cechach stylistycznych; 

3) zasady ”odziaJu terenu  zakaz ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich - obowiązują ustalenia wg § 7, 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) ”rzebieg sieci elektroenergetycznej na ”otrzeby o`wietlenia 
ciągu, 

b) dopuszczalny przebieg sieci infrastruktury technicznej na 

”otrzeby zes”oJu zabudowy s”ortowo - rekreacyjnej 

i handlowo - gastronomicznej oraz obiektów lądowej i morskiej 

czę`ci mola; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 1, 
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b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

196. Ustalenia dla terenu o symbolu 061 KP - powierzchnia 0,0634 ha ark. nr 10 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy - ”rzej`cie na ”lawę; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 8,0 m, 

b) nawierzchnia gruntowa, ulepszona, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, bory na wydmach 

nadmorskich, lasy mieszane na wydmach nadmorskich (patrz 

rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) w ”JnŁ czę`ci terenu stanowiska ro`lin gatunków objętych 
ochroną `cisJą - obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) utrzymanie istniejącej zieleni w zakresie nie kolidującym 

z przebiegiem ”rzej`cia; 
5) ustalenia dotyczące 

ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się budowę ”rzyJączy infrastruktury technicznej na 
potrzeby o`wietlenia ”rzej`cia oraz związanych 

z tymczasowymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie 

”lawy; 
7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

197. Ustalenia dla terenu o symbolu 062 KP - powierzchnia 0,0659 ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu  ciąg ”ieszy - ”rzej`cie na ”lawę; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 6,0 m, 

b) nawierzchnia gruntowa, ulepszona, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na terenie siedliska ”rzyrodnicze ”odlegające ochronie - 
nadmorskie wydmy z zaro`lami rokitnika, bory na wydmach 

nadmorskich, lasy mieszane na wydmach nadmorskich (patrz 

rysunek planu) - obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą - 
obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) utrzymanie istniejącej zieleni w zakresie nie kolidującym 

z przebiegiem ”rzej`cia; 
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5) ustalenia dotyczące 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭK 5ｬ ochrony krajobrazu; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się budowę ”rzyJączy infrastruktury technicznej na 
potrzeby zaopatrzenia terenu 72a U”, o`wietlenia ”rzej`cia oraz 
związanych z tymczasowymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi 

na terenie ”lawy; 
7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej - 

obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 3, 

b) teren ”oJowony na obszarze ”rojektowanego ”asa ochronnego 
nadbrzewnego ”asa wybrzewa morskiego - obowiązują ustalenia 
wg § 11 ust. 4, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

198. Ustalenia dla terenu o symbolu 063 KPR - powierzchnia 0,0660 ha; ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu  publiczny, gminny ciąg pieszo-rowerowy, 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- ciąg ”ieszy - chodnik, 

- 2-kierunkowa `ciewka rowerowa, 
- nawierzchnia utwardzona na szer. min. 3,5 m, 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej 
wielko`ci, w tym drobnowymiarowych, 

- do”uszcza się wykonanie `ciewki rowerowej z masy 

bitumicznej, betonowej lub mineralnej, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) obowiązuje zachowanie istniejącego drzewostanu nie 
kolidującego z przebiegiem `ciewki, 

b) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko 
przyrodnicze ”odlegające ochronie - pomorski las dębowo-

brzozowy - obowiązują ustalenia wg § 7; 

5) ustalenia dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭEｬ ochrony ekspozycji; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się ”rzebieg sieci infrastruktury technicznej; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w granicach portu morskiego _winouj`cie - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

b) teren ”oJowony na obszarze zagrowenia ”owodzią - 
obowiązują ustalenia wg § 11, 

c) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

199. Ustalenia dla terenu o symbolu 064 KP - powierzchnia 0,1193 ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszy - ”rzej`cie na ”lawę; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 14,0÷27,0 m - wg 

rysunku planu, 

b) ”rzekrój poprzeczny: 

- ”rzej`cie ”iesze, 
- `ciewka rowerowa, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach, 
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d) dostosowanie ”rzej`cia na ”otrzeby zjazdów na ”lawę s”rzętu 
cięwkiego, ”Jywającego s”rzętu s”ortowego oraz na ”otrzeby 
osób nie”eJnos”rawnych; 

3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach nadmorskich 

- obowiązują ustalenia wg § 7, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni w zakresie nie kolidującym 

z przebiegiem ”rzej`cia; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭEｬ ochrony ekspozycji; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się budowę ”rzyJączy infrastruktury technicznej dla 
”otrzeb zao”atrzenia terenu 74 U”, ”otrzeb o`wietlenia 
”rzej`cia oraz związanych z tymczasowymi obiektami 

sportowo-rekreacyjnymi na terenie ”lawy; 

7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze 
”rojektowanego ”asa ochronnego nadbrzewnego ”asa wybrzewa 
morskiego - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 4, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach portu 

morskiego _winouj`cie - obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

c) teren ”oJowony w granicach obszaru i terenu górniczego - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 7, 

d) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze 
zagrowenia ”owodzią, 

e) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg § 11 ust. 8. 

200. Ustalenia dla terenu o symbolu 065 KPJ - powierzchnia 0,2035 ha ark. nr 13 

1) przeznaczenie terenu  publiczny gminny ciąg ”ieszo-jezdny; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 10,0 m, 

z poszerzeniem wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny: 
- utwardzenie nawierzchni na szer. min. 5,0 m 

z wysokogatunkowych elementów o zrównicowanej wielko`ci, 
w tym drobnowymiarowych, 

- utwardzona `ciewka rowerowa, 
- do”uszcza się wykonanie `ciewki rowerowej z masy 

bitumicznej, betonowej lub mineralnej 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJu terenu  wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających; 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

a) na czę`ci terenu (”atrz rysunek ”lanu) siedlisko ”rzyrodnicze 
”odlegające ochronie - lasy mieszane na wydmach 

nadmorskich, pomorski las dębowo-brzozowy - obowiązują 
ustalenia wg § 7, 

b) na terenie stanowiska ro`lin gatunków objętych ochroną `cisJą 
- obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 10, 

c) utrzymanie istniejącej zieleni w zakresie nie kolidującym 

z przebiegiem ciągu; 
5) ustalenia dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków 

 teren ”oJowony w strefie ｭEｬ ochrony ekspozycji; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 do”uszcza się budowę niezbędnych sieci infrastruktury 
technicznej; 
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7) ustalenia wynikające 

z ”rze”isów odrębnych 

a) teren ”oJowony w granicach portu morskiego _winouj`cie - 
obowiązują ustalenia wg § 11 ust. 6, 

b) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona w granicach 

obszaru i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11 

ust. 7, 

c) czę`ć terenu (”atrz rysunek ”lanu) ”oJowona na obszarze 
zagrowenia ”owodzią, 

d) ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne obowiązują 
ustalenia wg 

§ 11 ust. 8. 

§ 13. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą wyliczeniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) 30% - dla terenów o symbolach: 65b UT, 140 UT; 

2) 0% - dla terenów ”ozostaJychŁ 
RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 14. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się dotychczasowe zagos”odarowanie 
terenówŁ 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta _winouj`cieŁ 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta  
_winouj`cieŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

Zbigniew PomieczyLski 
 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6833 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 1 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6834 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 2 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6835 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 3 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6836 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 4 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6837 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 5 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6838 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 6 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6839 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 7 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6840 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 8 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6841 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 9 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6842 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 10 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6843 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 11 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6844 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 12 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6845 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 13 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6846 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 14 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 6847 ｦ Poz. 1146 

 

ZaJącznik arkusz nr 15 

do uchwaJy Nr LXIX/559/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 7 maja 2010 r. 
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