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O B W I E S Z C Z E N I A  

679 ｦ Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w s”rawie ogJo-

szenia zmian w Statucie źwiąz—u Miast i Gmin Śorzecza Parsęty z siedzibą 
w Karlinie 4262 
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UCHWAIA NR XXX/321/10 

 RADY GMINY BANIE 

 z dnia 22 lutego 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru obejmującego dziaJkę nr 612/2 w Swobnicy, gmina Banie. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Banie uchwala, co nastę”u–e: 

ŚźIAI I 

Ustalenia wstę”ne 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIII/154/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przy-

stą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmu–ącego 
dziaJ—ę nr 612/2 w Swobnicy, gmina Banie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunko-

waL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Banie ”rzy–ętego uchwaJą Nr VI/51/99 Rady 

Gminy w Baniach z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmienionego uchwaJą Nr XXVI/280/09 Rady Gminy Banie 

z dnia 22 wrze`nia 2ŃŃ9 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej 

ｭplanem miejscowymｬ. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 5,35 ha, granice naniesiono na rysunku planu miej-

scowego, stanowiącego zaJączni— nr 1 do ninie–sze– uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem s”orządzenia ”lanu mie–scowego –est zagos”odarowanie terenu na fun—c–ę mieszka-

niową –ednorodzinną z usJugami i re—reacy–nąŁ 

4. Integralnymi czę`ciami planu mie–scowego są nastę”u–ące zaJączni—i do uchwaJy: 

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

2) zaJączni— nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarun—owaL i —ierun—ów zagospodarowania przestrzennego 

gminy Banieｬ; 
3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag do ”ro–e—tu ”lanu miejscowego; 

4) zaJączni— nr 4 - rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu realizac–i za”isanych w projekcie planu miejsco-

wego inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz za-

sadach ich finansowania. 
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§ 2. Ile—roć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie elementarnym - rozumie się ”rzez to teren o o—re`lonym przeznaczeniu lub zasadach zagospo-

darowania wyznaczony liniami rozgranicza–ącymi i oznaczony symbolem cyfrowo literowym, dla któ-
rego formuJu–e się ustalenia szczegóJowe; 

2) liniach ”odziaJu wewnętrznego - rozumie się ”rzez to ”ro”onowane linie ”odziaJu terenu elementarne-

go, stanowiące ilustrac–ę zasad zagos”odarowania, nie wy—lucza–ące innych ”odziaJów; 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się ”rzez to linię, ”oza —tórą, realizac–a zabudowy –est nie-

dopuszczalna, linia ta dotyczy wszystkich elementów budyn—u, nie dotyczy ”odziemnych sieci i urzą-
dzeL infrastru—tury techniczne– oraz ”odziemnych czę`ci budyn—ów zna–du–ących się caJ—owicie ”oni-

we– ”oziomu terenu; 

4) obowiązu–ące– linii zabudowy - rozumie się ”rzez to linię, —tóra wyznacza usytuowanie `ciany ze-

wnętrzne– (lica) budyn—u; 
5) usJugach - rozumie się ”rzez to dziaJalno`ć: handlową, gastronomiczną, biurową lub rzemie`lniczą czy 

”rodu—cy–ną, nie ”owodu–ącą ”owstawania `cie—ów ”rzemysJowych, a ta—we nie stwarza–ącą —o-

nieczno`ci utworzenia obszaru ograniczonego uwyt—owania; 
6) wyso—o`ci zabudowy - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od poziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowo-

nym we–`ciu do budyn—u do na–wywe– ”oJowone– —rawędzi dachu (—alenicy) lub ”un—tu zbiegu ”oJaci 
dachowych; 

7) naturalnych materiaJach budowlanych - rozumie się ”rzez to takie materiaJy –a— —amieL, cegJa, drew-

no, dachów—a ceramiczna, trzcina itp.; 

8) urządzeniach re—lamowych - rozumie się ”rzez to wszel—ie urządzenia będące no`ni—ami promocji 

wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem; 

9) drogach wewnętrznych - rozumie się ”rzez to drogi ”ieszo –ezdne w strefie zamieszkania. 

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

1) ustaleL ogólnych dotyczących caJego obszaru ob–ętego s”orządzeniem planu miejscowego; 

2) ustaleL szczegóJowych, dotyczących wyznaczonych w planie miejscowym terenów elementarnych. 

2. Śla terenów elementarnych odnoszą się wszyst—ie rodza–e ustaleLŁ 

RozdziaJ 2 

źasady konstrukcji ustaleL ”lanistycznych 

§ 4. Ustala się nastę”u–ące zasady —onstru—cji planu miejscowego: 

1) w granicach obszaru ob–ętego s”orządzeniem planu miejscowego wydzielono liniami rozgranicza–ący-

mi tereny elementarne, —tóre oznaczono symbolem cyfrowo - literowym, gdzie cyfra oznacza numer 

kolejny terenu elementarnego, a litera lub litery oznacza–ą fun—c–ę terenu; 
2) tereny komuni—acy–ne o—re`la symbol cyfrowo - literowy ”o”rzedzony cyfrą Ń; 
3) symbole terenów na rysun—u ”lanu mie–scowego od”owiada–ą symbolom w ustaleniach szczegóJo-

wych dla terenów elementarnych. 

§ 5. 1. Dla —awdego terenu elementarnego s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”u–ącym u—Jadzie: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu; 
3) zasady i warun—i ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia komunikacyjne; 

5) ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–; 
6) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa —ulturowegoŁ 

2. Obszar planu mie–scowego dzieli się na nastę”u–ące tereny elementarne: 

1) 1MN do 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) 4MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usJug; 
3) 5U - teren zabudowy usJugowe–; 
4) 6UT - teren zabudowy rekreacji indywidualnej; 

5) 7UTp do 8 UTp - tereny zabudowy pensjonatowej; 

6) 9Uh - tereny usJug hotelowych; 
7) 10T - teren urządzeL infrastru—tury techniczne–; 
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8) 01KDW - tereny dróg wewnętrznych; 
9) 02KX do 03KX - `ciew—i rowerowe z ruchem pieszym. 

ŚźIAI II 

Ustalenia 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 6. W za—resie fun—c–i obszaru ustala się ”rzeznaczenie terenu na zabudowę miesz—aniową z usJu-

gami i zabudowę re—reacy–ną, w maksymalne– ilo`ci 37 dziaJe— budowlanych dla realizac–i budownictwa 
przeznaczonego do zamieszkania i wy”oczyn—u rodzinnego, uzu”eJnia–ące zagos”odarowanie stanowi 
zabudowa ”ens–onatowa, usJugowa i hotelowa. 

§ 7. W za—resie ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. CaJy obszar ob–ęty ”lanem miejscowym ”oJowony –est w: 

1) projektowanym ”ar—u —ra–obrazowego ”od nazwą ｭDolina Tywyｬ; 
2) projektowanym zes”ole ”rzyrodniczo —ra–obrazowego ”od nazwą ｭDolina Tywyｬ. 

2. Ustala się za—az: 

1) budowy nadziemnych sieci infrastruktury technicznej; 

2) budowy wiew telefonii —omór—owych; 
3) budowy urządzeL re—lamowych; 

4) budowy ogrodzeL z betonowych elementów ”refabry—owanych, a od frontów dziaJe— ta—we z siatki 

ogrodzeniowej; 

5) budowy ogrodzeL ”rze—racza–ących wyso—o`ć ń,5 m od poziomu terenu; 

6) ”owodowania uciąwliwo`ci dla `rodowis—a i zdrowia ludzi ”rzez ”rowadzoną dziaJalno`ć usJugową, 

a –e– ewentualne oddziaJywanie nie mowe wy—raczać ”oza granicę dziaJ—i, do —tóre– inwestor ma tytuJ 
prawny. 

3. Na—azu–e się: 

1) zachowanie istnie–ącego u—sztaJtowania terenu z dopuszczeniem zmian jedynie w za—resie niezbęd-

nym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania; 

2) stosowanie od”owiednich `rod—ów technicznych ma–ących na celu zachowanie do”uszczalnego ”rze-

pisami prawa i normami poziomu haJasu w budyn—ach ”rzeznaczonych na ”obyt ludzi, —tóry dla tere-

nów miesz—aniowo usJugowych o—re`la się do 55 dB w dzieL i do 45 dB w nocy. 

§ 8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–: 

1. Wyznacza się: 

granice stref WIII - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obejmu–ących 
caJy obszar ”lanu miejscowego, zaewidencjonowane pod nr: Swobnica, stan. 20 i 21. 

2. Na—azu–e się: 

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

powiednim organem dsŁ ochrony zabyt—ów, w tym powiadomienie o zamiarze ”od–ęcia ”rac ziemnych; 

2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratun—owych na terenie ob–ętym realizac–ą ”rac ziemnych 

na zasadach o—re`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabyt—ówŁ 

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

1) ”odziaJ obszaru ob–ętego ”lanem miejscowym w celu wydzielenia terenów elementarnych wedJug linii 
rozgranicza–ących; 

2) zasady i warun—i ”odziaJu terenów elementarnych wedJug ustaleL szczegóJowych zawartych w Roz-

dziale 2. 

§ 10. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i, ustala się: 

1. Podstawową obsJugę —omuni—acy–ną –ednym zjazdem z drogi powiatowej nr 1347 Z. 
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2. ObsJugę —omuni—acy–ną wewnątrz terenu drogami wewnętrznymi. 

3. Obowiąze— zapewnienia miejsc do parkowania w ilo`ci: 

1) na terenach ”oszczególnych dziaJe— zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1 stanowisko w gara-

wu, ale nie więce– niw 3 stanowiska i 1 miejsce postojowe na 3 uwyt—owni—ów, ale nie więce– niw 5 na 

–edne– dziaJce; 
2) na terenie ”oszczególnych dziaJe— re—reacy–nych: ń stanowisko w garawu, ale nie więce– niw 3 stano-

wiska i 1 miejsce postojowe na 3 uwyt—owni—ów, ale nie więce– niw 5 na –edne– dziaJce; 
3) na terenach usJugowych: ń mie–sce ”osto–owe na —awde 25 m2 powierzchni lo—alu usJugowego; 
4) na terenach zabudowy pensjonatowej i hotelowej: 1 miejsce postojowe na 2 Jów—aŁ 

4. Parkowanie na wyznaczonym w linach rozgranicza–ących drogi wewnętrzne– ŃńKŚW ”ar—ingu 
ogólnodostę”nym z Jączną ilo`cią miejsc postojowych ca 15. 

§ 11. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastru—tury techniczne– ustala się: 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) zaopatrzenie w wodę z ”ro–e—towane– sieci wodociągowe– o `rednicy 9Ń - 110 mm, zasilanej z istnie-

–ącego u–ęcia wody w Swobnicy; 

2) zapewnienie przez system wodociągowy fun—c–onowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę 
w warun—ach s”ec–alnych; lo—alizac–a uzalewniona od warun—ów hydrogeologicznych (mowliwa na te-

renie 10T lub w ciągach —omunikacyjnych); 

3) zapewnienie przez system wodociągowy wody dla celów ”rzeciw”owarowychŁ 

2. W za—resie od”rowadzenia `cie—ów i wód o”adowych: 

1) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych ”ro–e—towaną —analizac–ą sanitarną grawitacy–no-tJoczną o `rednicy 

63 - 200 mm, do istnie–ącego rurociągu tJocznego o `rednicy ńńŃ mm zlokalizowanego poza obsza-

rem planu i dalej do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni `cie—ów w Baniach. Do czasu budowy kanali-

zac–i sanitarne– do”uszcza się od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych do zbiorni—ów bezod”Jywowych; 
2) ”rzetJaczanie `cie—ów sanitarnych ”o”rzez ”ro–e—towaną ”rze”om”ownię `cie—ów zlo—alizowaną na 

terenie 10T; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych do ”ro–e—towane– —analizac–i deszczowe– o `rednicy Ń,3 m z zrzutem 

do istnie–ących rowów ”o ”odczyszczeniu (se”arator, piaskownik) poza obszarem opracowania; 

4) do”uszczenie od”rowadzenia wód o”adowych z ”oJaci dachowych do zbiorni—ów zlo—alizowanych na 
dziaJce z przeznaczeniem do podlewania lub w grunt ”o”rzez studnie chJonne na zasadach o—re`lo-

nych przepisami odrębnymi dotyczącymi wy—onania urządzeL wodnych i w”rowadzania wód o”ado-

wych lub roztopowych. 

3. W zakresie elektroenergetyki: 

1) zasilanie z istnie–ące– linii na”owietrzne– SN ń5 kV zlokalizowanej poza granicami obszaru ob–ętego 
s”orządzeniem planu miejscowego; 

2) zasilanie w energię ele—tryczną z projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV 

i 0,4 kV ”o”rzez ”ro–e—towaną stac–ę transformatorową ń5łŃ,4 kV, zlo—alizowaną na terenie ńŃT; 
3) zasilanie linią —ablową Ń,4 kV do”rowadzoną do ”oszczególnych dziaJe—Ł 

4. W zakresie telekomunikacji: 

Jączno`ć telefoniczną bez”rzewodową, do”uszcza się budowę sieci telefoniczne– rozdzielcze– liniami ka-

blowymi. 

5. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: 

ogrzewanie indywidualne zasilane gazem lub olejem o”aJowym, dopuszcza się zastosowanie innych uródeJ 
cie”Ja s”eJnia–ących warun—i ochrony `rodowis—a –a— nis—oemisy–ne instalac–e ogrzewcze na ”aliwo staJe, 
”Jynne i gazowe, energię ele—tryczną, —ole—tory sJoneczne, ”ompy cieplne itp. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

do czasu doprowadzenia gazu ziemnego do mie–scowo`ci Swobnica, ustala się —orzystanie z gazu bez-

”rzewodowego, do”uszcza się uJowenie sieci gazowe– nis—iego i `redniego ci`nieniaŁ 
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7. Prowadzenie sieci projektowanej infrastruktury technicznej w liniach rozgranicza–ących ciągów 
komunikacyjnych, wykaz sieci i zasady ich ”rowadzenia o”isane są w Rozdziale 2 Ustalenia szczegóJowe 
dla terenów elementarnych. 

§ 12. W zakresie usuwania i uniesz—odliwiania od”adów, ustala się: 

1) wstę”ne segregowanie od”adów staJych w miejscu ich powstawania i czasowe gromadzenie w po-

jemnikach w obrębie ”oszczególnych dziaJe—, a nastę”nie wywowenie na s—Jadowis—o od”adów; 
2) lokalizacja miejsc na pojemni—i sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów staJych w granicach 

”oszczególnych dziaJe— w minimalne– ilo`ci ń miejsce na jedno gospodarstwo domowe i 1 miejsce na 

—awde 5Ń m2 ”owierzchni usJugowe–; 
3) obowiąze— za”ewnienia zgodnie z zasadami ochrony `rodowis—a gos”odarowanie od”adami niebez-

piecznymi i innymi niw niebez”ieczne, na zasadach o—re`lonych w gminnym planie gospodarki odpa-

dami oraz w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagos”odarowania ustala się wy—orzystanie ob-

szaru ob–ętego ”lanem miejscowym, o —tórym mowa w § 1 ust. 1 w s”osób dotychczasowy do czasu 
jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 14. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN o powierzchni 1,3900 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczalną uzu”eJnia–ącą fun—c–ą usJugową, —tóra nie mowe 
”rze—roczyć 30% ”owierzchni uwyt—owe– budyn—uŁ 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa wolnosto–ąca - maksymalnie ń3 budyn—ów; 
2) maksymalna ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych 2, w tym ”oddasze uwyt—owe, wyso—o`ć budyn—ów do 

10 m, usJugi, garawe i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym, ustala się 
obowiąze— stosowania naturalnych materiaJów budowlanych –a—o materiaJu `cian i pokrycia dachu, 

kolorystyka stonowana; 

3) dachy dwu lub wielospadowe o —ącie nachylenia ”oJaci gJówne– od 3Ń0 do 450, ”o—rycie dachów 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem imitu–ącym dachów—ę, —alenice budyn—ów zlo—alizowanych 
wzdJuw drogi ”owiatowe– ”rosto”adJe do –e– linii rozgranicza–ące–, ”ozostaJe, równolegJe lub ”rosto”a-

dJe do drogi ŃńKŚW, do”uszcza się stosowanie lu—arn o Jączne– szero—o`ci nie ”rze—racza–ące– 5Ń% 
szero—o`ci elewac–i frontowe– budyn—u, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą ”oJaci 
dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i we–`ciami; 

4) ogrodzenia dziaJe— z drewna w formie ”alisad, werdzi it”Ł lub wywo”Jotów, o wyso—o`ci nie ”rze—ra-

cza–ące– ń,5 m, ”oza czę`cią dziaJ—i ”rzylega–ącą do ciągów —omunikacyjnych dopuszcza się siat—ę 
ogrodzeniową; 

5) ”owierzchnia zabudowana wszyst—imi obie—tami na dziaJce nie mowe ”rze—raczać 3Ń% –e– ”owierzchni; 
6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mnie–szy niw 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
7) linie zabudowy: 

a) obowiązu–ące: 
ｦ od drogi powiatowej w odlegJo`ci 20 m od —rawędzi –ezdni, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nieprzekraczalne: 

ｦ od drogi wewnętrzne– ŃńKŚW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgranicza–ące–Ł 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wiel—o`ć wydzielane– dziaJ—i - 1000 m2; 

2) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i - 25 m; 

3) granice wydzielanych dziaJe— ”rosto”adJe do ciągów —omunikacyjnych. 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJuga —omunikacyjna z drogi wewnętrzne– ŃńKŚWŁ 
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5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJuga tele—omuni—acy–na oraz od”rowadzenie `cie—ów 
komunalnych i wód deszczowych z projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drodze 01KDW. 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 

§ 15. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN o powierzchni 1,2400 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczalną uzu”eJnia–ącą fun—c–ą usJugową, —tóra nie mowe 
”rze—roczyć 30% ”owierzchni uwyt—owe– budyn—uŁ 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa wolnosto–ąca - maksymalnie ńń budyn—ów; 
2) maksymalna ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych 2, w tym ”oddasze uwyt—owe, wyso—o`ć budyn—ów do 

10 m, usJugi, garawe i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym, ustala się 
obowiąze— stosowania naturalnych materiaJów budowlanych –a—o materiaJu `cian i pokrycia dachu, 

kolorystyka stonowana; 

3) dachy dwu lub wielospadowe o —ącie nachylenia ”oJaci gJówne– od 3Ń0 do 450, ”o—rycie dachów 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem imitu–ącym dachów—ę, —alenice budyn—ów równolegJe lub ”ro-

sto”adJe do drogi ŃńKŚW, do”uszcza się stosowanie lu—arn o Jączne– szero—o`ci nie ”rze—racza–ące– 
5Ń% szero—o`ci elewac–i frontowe– budyn—u, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą 
”oJaci dachowych nad lu—arnami, wykuszami, tarasami i we–`ciami; 

4) ogrodzenia dziaJe— z drewna w formie ”alisad, werdzi it”Ł lub wywo”Jotów, o wyso—o`ci nie ”rze—ra-

cza–ące– ń,5 m, ”oza czę`cią dziaJ—i ”rzylega–ącą do ciągów —omuni—acy–nych do”uszcza się siat—ę 
ogrodzeniową; 

5) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rze—raczać 3Ń% –e– ”owierzchni; 
6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mnie–szy niw 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
7) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

ｦ od drogi wewnętrzne– ŃńKŚW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgranicza–ące–Ł 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wiel—o`ć wydzielane– dziaJ—i - 850 m2; 

2) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i - 20 m; 

3) granice wydzielanych dziaJe— ”rosto”adJe lub równolegJe do drogi ŃńKŚWŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrzne– ŃńKŚWŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJuga tele—omuni—acy–na oraz od”rowadzenie `cie—ów 
komunalnych i wód deszczowych z projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drodze 01KDW. 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 

§ 16. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN o powierzchni 0,8670 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczalną uzu”eJnia–ącą fun—c–ą usJugową, —tóra nie mowe 
”rze—roczyć 30% ”owierzchni uwyt—owe– budyn—uŁ 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zabudowa wolnosto–ąca - maksymalnie 8 budyn—ów; 
2) maksymalna ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych 2, w tym ”oddasze uwyt—owe, wyso—o`ć budyn—ów do 

10 m, usJugi, garawe i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym, ustala się 
obowiąze— stosowania naturalnych materiaJów budowlanych –a—o materiaJu `cian i pokrycia dachu, 

kolorystyka stonowana; 
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3) dachy dwu lub wielospadowe o —ącie nachylenia ”oJaci gJówne– od 3Ń0 do 450, ”o—rycie dachów 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem imitu–ącym dachów—ę, —alenice budyn—ów ”rosto”adJe do drogi 
ŃńKŚW, do”uszcza się stosowanie lu—arn o Jączne– szero—o`ci nie ”rze—racza–ące– 5Ń% szero—o`ci 
elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą ”oJaci dachowych 
nad lukarnami, wykuszami, tarasami i we–`ciami; 

4) ogrodzenia dziaJe— z drewna w formie ”alisad, werdzi it”Ł lub wywo”Jotów, o wyso—o`ci nie ”rze—ra-

cza–ące– ń,5 m, ”oza czę`cią dziaJ—i ”rzylega–ącą do ciągów —omuni—acy–nych do”uszcza się siat—ę 
ogrodzeniową; 

5) ”owierzchnia zabudowana wszyst—imi obie—tami na dziaJce nie mowe ”rze—raczać 3Ń% –e– ”owierzchni; 
6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mnie–szy niw 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i, 

za—az wycin—i istnie–ącego zadrzewienia o”rócz cięć ”ielęgnacy–nych, do”uszcza się uzasadnione wy-

cin—i drzew ”o ”rze”rowadzeniu ”ostę”owania o—re`lonego ”rze”isami odrębnymi oraz dokonaniu na-

sadzeL —ompensacyjnych ustalonych w stosownych decyzjach; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

ｦ od drogi wewnętrzne– 01KDW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgranicza–ące–, 
ｦ od `ciew—i rowerowe– Ń2KX w odlegJo`ci 2 m od linii rozgranicza–ące–, 
ｦ od wschodniej granicy terenu elementarnego w odlegJo`ci ń0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wiel—o`ć wydzielane– dziaJ—i - 1000 m2; 

2) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i - 25 m; 

3) granice wydzielanych dziaJe— ”rosto”adJe do drogi ŃńKŚWŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJuga —omunikacyjna z drogi wewnętrzne– ŃńKŚWŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJuga tele—omuni—acy–na oraz od”rowadzenie `cie—ów 
komunalnych i wód deszczowych z projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drodze 01KDW. 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 

§ 17. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4MN,U o powierzchni 0,1200 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę usJug, fun—c–a usJugowa (w budyn—u ”odstawowym, w formie dobudowy 

lub –a—o budyne— wolnosto–ący) na ”owierzchni nie wię—sze– niw 5Ń% ”owierzchni uwyt—owe– budyn—u 
mieszkalnego. 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa wolnosto–ąca - maksymalnie 1 budynek z dopuszczeniem 1 budynku o fun—c–i usJugowe–; 
2) maksymalna ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych 2, w tym ”oddasze uwyt—owe, wyso—o`ć budyn—u do 

10 m, garawe i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym, ustala się obo-

wiąze— stosowania naturalnych materiaJów budowlanych –a—o materiaJu `cian i pokrycia dachu, kolo-

rystyka stonowana; 

3) dach dwu lub wielospadowy o —ącie nachylenia ”oJaci gJówne– od 3Ń0 do 450, pokrycie dachu da-

chów—ą ceramiczną lub materiaJem imitu–ącym dachów—ę, —alenice budyn—u równolegJe lub ”rosto-

”adJe do drogi ŃńKŚW, do”uszcza się stosowanie lu—arn o Jączne– szero—o`ci nie ”rze—racza–ące– 
5Ń% szero—o`ci elewac–i frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą 
”oJaci dachowych nad lu—arnami, wykuszami, tarasami i we–`ciami; 

4) ogrodzenie dziaJ—i z drewna w formie ”alisad, werdzi it”Ł lub wywo”Jotów, o wyso—o`ci nie ”rze—racza-

–ące– ń,5 m, ”oza czę`cią dziaJ—i ”rzylega–ącą do ciągów —omuni—acy–nych do”uszcza się siat—ę ogro-

dzeniową; 
5) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rze—raczać 3Ń% –e– ”owierzchni; 
6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mniejszy niw 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
7) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

ｦ od drogi wewnętrzne– ŃńKŚW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgranicza–ące–; 
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8) dla zabudowy usJugowe– ustala się: 
a) lo—alizac–ę fun—c–i usJugowe– w budynku podstawowym lub ”o”rzez dobudowę do budynku pod-

stawowego, do”uszcza się zabudowę wolnosto–ącą, 
b) ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych ń, wyso—o`ć budyn—u do 7,5 m, kolorystyka stonowana, 

c) za—az budowy więce– niw ń obie—tu usJugowego na dziaJce, 
d) dachy dwu spadowe symetryczne o —ącie nachylenia ”oJaci od 3Ń0 do 450 ”o—ryte dachów—ą ce-

ramiczną lub materiaJem imitu–ącym dachów—ę, —alenice budyn—u równolegJe lub ”rosto”adJe do 
drogi 01KDW, 

e) dla budyn—u wolnosto–ącego lub dobudowanego do budyn—u ”odstawowego obowiązu–ą linie za-

budowy ustalone w punkcie 7. 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

1) wiel—o`ć wydzielane– dziaJ—i - 1200 m2; 

2) granice wydzielane– dziaJ—i ”rosto”adJe do drogi ŃńKŚWŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJuga —omunikacyjna z drogi wewnętrzne– ŃńKŚWŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJuga tele—omuni—acy–na oraz od”rowadzenie `cie—ów 
komunalnych i wód deszczowych z projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drodze 01KDW. 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 

§ 18. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5U o powierzchni 0,1000 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

zabudowa usJugowa 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa zwarta, maksymalnie 4 budynki; 

2) maksymalna ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych ń, wyso—o`ć budyn—ów do 7,5 m, ustala się obowiąze— 
stosowania naturalnych materiaJów budowlanych jako materiaJu `cian i pokrycia dachu, kolorystyka 

stonowana; 

3) dachy dwu spadowe symetryczne o —ącie nachylenia ”oJaci od 3Ń0 do 450 ”o—ryte dachów—ą cera-

miczną lub materiaJem imitu–ącym dachów—ę, —alenice równolegJe do linii rozgranicza–ące– drogi ”o-

wiatowej; 

4) ogrodzenia dziaJe— z drewna w formie ”alisad, werdzi it”Ł lub wywo”Jotów, o wyso—o`ci nie ”rze—ra-

cza–ące– ń,5 m; 

5) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rze—raczać 4Ń% –e– ”owierzchni; 
6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mnie–szy niw 2Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
7) linie zabudowy: 

a) obowiązu–ące: 
ｦ od drogi powiatowej w odlegJo`ci 20 m od —rawędzi –ezdni, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nieprzekraczalne: 

ｦ od drogi wewnętrzne– ŃńKŚW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgranicza–ące–Ł 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wiel—o`ć wydzielane– dziaJ—i - 125 m2; 

2) granice wydzielane– dziaJ—i równolegJe do linii rozgranicza–ące– drogi ”owiatowe–Ł 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJuga —omunikacyjna z drogi wewnętrzne– ŃńKŚWŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJuga tele—omuni—acy–na oraz od”rowadzenie `cie—ów 
komunalnych i wód deszczowych z projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drodze 01KDW. 
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6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 

§ 19. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6UT o powierzchni 0,2000 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

rekreacja indywidualna, budynki przeznaczone do wypoczynku rodzinnego. 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa wolnosto–ąca - maksymalnie 2 budynki; 

2) maksymalna ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych 2, w tym ”oddasze uwyt—owe, wyso—o`ć budyn—ów do 
10 m, garawe i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym, ustala się obo-

wiąze— stosowania naturalnych materiaJów budowlanych –a—o materiaJu `cian i pokrycia dachu, kolo-

rystyka stonowana; 

3) dachy dwu lub wielospadowe o —ącie nachylenia ”oJaci gJówne– od 3Ń0 do 450, ”o—rycie dachów 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem imitu–ącym dachów—ę, —alenice równolegJe lub ”rosto”adJe do 
drogi 01KDW, do”uszcza się stosowanie lu—arn o Jączne– szero—o`ci nie ”rze—racza–ące– 5Ń% szero-

—o`ci elewac–i frontowe– budyn—u, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą ”oJaci da-

chowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i we–`ciami; 

4) ogrodzenia dziaJe— z drewna w formie ”alisad, werdzi it”Ł lub wywo”Jotów, o wyso—o`ci nie ”rze—ra-

cza–ące– ń,5 m, ”oza czę`cią frontową dziaJ—i do”uszcza się siat—ę ogrodzeniową; 
5) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rze—raczać 3Ń% –e– powierzchni; 

6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mnie–szy niw 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
7) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

ｦ od drogi wewnętrzne– ŃńKŚW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgranicza–ące–Ł 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wiel—o`ć wydzielane– dziaJ—i - 1000 m2; 

2) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i - 25 m; 

3) granice wydzielanych dziaJe— ”rosto”adJe lub równolegJe do drogi ŃńKŚWŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJuga —omunikacyjna z drogi wewnętrzne– ŃńKŚWŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJuga tele—omuni—acy–na oraz od”rowadzenie `cie—ów 
komunalnych i wód deszczowych z projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drodze 01KDW. 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 

§ 20. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7UTp o powierzchni 0,3170 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zabudowa pensjonatowa; 

2) zamiennie do”uszcza się lo—alizac–ę zabudowy re—reac–i indywidualne– - 3 budynki. 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa wolnosto–ąca - maksymalnie 1 budynek; 

2) maksymalna ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych 3, w tym ”oddasze uwyt—owe, wyso—o`ć budyn—u do 
11 m, garawe i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym, ustala się obo-

wiąze— stosowania naturalnych materiaJów budowlanych –a—o materiaJu `cian i pokrycia dachu, kolo-

rystyka stonowana; 

3) dach dwu lub wielospadowy o —ącie nachylenia ”oJaci gJówne– od 3Ń0 do 450, pokrycie dachu da-

chów—ą ceramiczną lub materiaJem imitu–ącym dachów—ę, —alenice równolegJe lub ”rosto”adJe do 
wschodnie– granicy dziaJ—i, do”uszcza się stosowanie lu—arn o Jączne– szero—o`ci nie ”rze—racza–ące– 
5Ń% szero—o`ci elewac–i frontowe– budyn—u, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą 
”oJaci dachowych nad lu—arnami, wykuszami, tarasami i we–`ciami; 
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4) ogrodzenie dziaJ—i z drewna w formie ”alisad, werdzi it”Ł lub wywo”Jotów, o wyso—o`ci nie ”rze—racza-

–ące– ń,5 m, ”oza czę`cią dziaJ—i ”rzylega–ącą do ciągów —omuni—acy–nych do”uszcza się siat—ę ogro-

dzeniową; 
5) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rze—raczać 2Ń% –e– ”owierzchni; 
6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mnie–szy niw 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
7) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

ｦ od drogi wewnętrzne– ŃńKŚW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgranicza–ące–, 
ｦ od `ciew—i rowerowe– 03KX w odlegJo`ci 2 m od linii rozgranicza–ące–, 
ｦ od wschodniej granicy terenu elementarnego w odlegJo`ci ń0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) dla zabudowy re—reac–i indywidualne– obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 19 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5 i 6; 

nieprzekraczalne linie zabudowy jak § 20 pkt 7. 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

1) wiel—o`ć wydzielane– dziaJ—i - 3170 m2, dla dziaJe— re—reac–i indywidualne– nie mnie– niw ńŃŃŃ m2; 

2) granice wydzielanych dziaJe— ”rosto”adJe lub równolegJe do granic terenu elementarnego; 

3) —awda dziaJ—a musi ”osiadać dostę” do drogi ŃńKŚWŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJuga —omunikacyjna z drogi wewnętrzne– ŃńKŚWŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJuga tele—omuni—acy–na oraz od”rowadzenie `cie—ów 
komunalnych i wód deszczowych z projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drodze 01KDW i 03 KX. 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 

§ 21. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8UTp o powierzchni 0,1200 ha 1. Ustalenia 

funkcjonalne: 

1) zabudowa pensjonatowa; 

2) zamiennie do”uszcza się zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną z usJugami na ”owierzchni nie więk-

sze– niw 5Ń% caJ—owite– ”owierzchni uwyt—owe– budyn—u mieszkalnego. 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa wolnosto–ąca - maksymalnie 1 budynek; 

2) maksymalna ilo`ć kondygnacji nadziemnych 3, w tym ”oddasze uwyt—owe, wyso—o`ć budyn—u do 
11 m, garawe i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym, ustala się obo-

wiąze— stosowania naturalnych materiaJów budowlanych –a—o materiaJu `cian i pokrycia dachu, kolo-

rystyka stonowana; 

3) dach dwu lub wielospadowy o —ącie nachylenia ”oJaci gJówne– od 3Ń0 do 450, pokrycie dachu da-

chów—ą ceramiczną lub materiaJem imitu–ącym dachów—ę, —alenice równolegJe lub ”rosto”adJe do 
drogi ŃńKŚW, do”uszcza się stosowanie lu—arn o Jączne– szero—o`ci nie ”rze—racza–ące– 5Ń% szero-

—o`ci elewac–i frontowe– budyn—u, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą ”oJaci da-

chowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i we–`ciami; 

4) ogrodzenie dziaJ—i z drewna w formie ”alisad, werdzi it”Ł lub wywo”Jotów, o wyso—o`ci nie ”rze—racza-

–ące– ń,5 m, ”oza czę`cią dziaJ—i ”rzylega–ącą do ciągów —omuni—acy–nych do”uszcza się siat—ę ogro-

dzeniową; 
5) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rze—raczać 2Ń% –e– ”owierzchni; 
6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mnie–szy niw 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i, 

za—az wycin—i istnie–ącego zadrzewienia o”rócz cięć ”ielęgnacy–nych, do”uszcza się uzasadnione wy-

cin—i drzew ”o ”rze”rowadzeniu ”ostę”owania o—re`lonego przepisami odrębnymi oraz dokonaniu na-

sadzeL —ompensacyjnych ustalonych w stosownych decyzjach; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

ｦ od drogi wewnętrzne– ŃńKŚW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgranicza–ące–, 
ｦ od `ciew—i rowerowe– Ń2KX w odlegJo`ci 2 m od linii rozgranicza–ące–, 
ｦ od wschodniej granicy terenu elementarnego w odlegJo`ci ń0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) dla zabudowy mieszkaniowej z usJugami obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 17 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 

5, 6 i 8; nieprzekraczalne linie zabudowy jak § 21 pkt 7. 
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3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

wiel—o`ć wydzielane– dziaJ—i dla ”ens–onatu i zamiennie dla budynku mieszkalnego z usJugami - 1200 m2. 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJuga —omunikacyjna z drogi wewnętrznej 01KDW. 

5. Ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJuga tele—omuni—acy–na oraz od”rowadzenie `cie—ów 
komunalnych i wód deszczowych z projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drodze 01KDW i 02 KX. 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 

§ 22. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9 Uh o powierzchni 0,2180 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

usJugi hoteloweŁ 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa wolnosto–ąca - 1 budynek, maksymalnie 5Ń Jówe—; 
2) maksymalna ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych 3, w tym ”oddasze uwyt—owe, wyso—o`ć budyn—u do 

12 m, usJugi, ”omieszczenia gospodarcze itp. w jednej bryle z budynkiem zasadniczym, ustala się 
obowiąze— stosowania naturalnych materiaJów budowlanych –a—o materiaJu `cian i pokrycia dachu, 

kolorystyka stonowana; 

3) dach dwu lub wielospadowy o —ącie nachylenia ”oJaci gJówne– od 3Ń0 do 450, ”o—rycie dachów da-

chów—ą ceramiczną lub materiaJem imitu–ącym dachów—ę, —alenice równolegJe lub ”rosto”adJe do linii 
rozgranicza–ące– drogi ”owiatowe–, do”uszcza się stosowanie lu—arn o Jączne– szero—o`ci nie ”rze—ra-

cza–ące– 5Ń% szero—o`ci elewac–i frontowe– budyn—u, wymagania dotyczące geometrii dachów nie 
dotyczą ”oJaci dachowych nad lu—arnami, wykuszami, tarasami i we–`ciami; 

4) ogrodzenie dziaJ—i z drewna w formie ”alisad, werdzi it”Ł lub wywo”Jotów, o wyso—o`ci nie ”rze—racza-

–ące– ń,5 m; 

5) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rze—raczać 3Ń% –e– ”owierzchni; 
6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mnie–szy niw 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
7) linie zabudowy: 

a) obowiązu–ące: 
ｦ od drogi powiatowej w odlegJo`ci 20 m od —rawędzi –ezdni, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nieprzekraczalne: 

ｦ od drogi wewnętrzne– ŃńKŚW i `ciew—i rowerowe– Ń2KX w odlegJo`ci 5 m od linii rozgrani-

cza–ące–Ł 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

1) wiel—o`ć wydzielane– dziaJ—i - 2180 m2. 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga —omunikacyjna z drogi wewnętrzne– ŃńKŚW; 
2) obowiązu–e za”ewnienie co na–mniej 25 miejsc do parkowania w obrębie dziaJ—iŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i obsJuga tele—omuni—acy–na oraz od”rowadzenie `cie—ów 
komunalnych i wód deszczowych z projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drodze 01KDW. 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 

§ 23. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 10T o powierzchni 0,0230 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

urządzenia infrastru—tury techniczne– - stacja transformatorowa 15/04 kV, przepom”ownia `cie—ów i pu-

bliczna studnia awaryjna. 
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2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

dla stacji transformatorowej 15/04 —V ustala się: 

1) stacja typu kontenerowego lub innego maJogabarytowego; 

2) ogrodzenie dziaJ—i z drewna w formie ”alisad, werdzi it”Ł lub wywo”Jotów, o wyso—o`ci nie ”rze—racza-

–ące– 2,0 m; 

3) ”owierzchnia zabudowana na dziaJce nie mowe ”rze—raczać 3Ń% –e– ”owierzchni; 
4) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mnie–szy niw 5Ń% ”owierzchni dziaJ—i, 

za—az wycin—i istnie–ącego zadrzewienia o”rócz cięć ”ielęgnacy–nych, do”uszcza się uzasadnione wy-

cin—i drzew ”o ”rze”rowadzeniu ”ostę”owania o—re`lonego ”rze”isami odrębnymi oraz dokonaniu na-

sadzeL —ompensacyjnych ustalonych w stosownych decyzjach; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

ｦ od `ciew—i rowerowe– Ń2KX w odlegJo`ci 2 m od linii rozgranicza–ące–. 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

1) dla stacji transformatorowej 15/04 —V ustala się: 

wydzielenie dziaJ—i o wymiarach 10 m x 11 m ”od stac–ę transformatorową; 

2) dla przepom”owni `cie—ów ustala się: 

wydzielenie dziaJ—i o wymiarach 7 m x 7 m pod przepom”ownię `cie—ów; 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę ”ubliczne– studni awaryjnej w terenie zadrzewionym. 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

obsJuga —omunikacyjna z drogi wewnętrzne– o symbolu 01KDW i `ciew—i rowerowe– Ń2KXŁ 

5. Ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–: 

1) projektowana stacja transformatorowa 15/04 kV zasilana linią ń5 kV; 

2) projektowana przepom”ownia `cie—ów sanitarnych; 
3) do”uszcza się lo—alizac–ę studni awary–ne–Ł 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 

§ 24. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01KDW o powierzchni 0,7125 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

droga nie”ubliczna wewnętrzna, ”ar—ingŁ 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) za—az lo—alizac–i urządzeL re—lamowych i tymczasowych obie—tów usJugowych; 
2) do”uszcza się uzasadnione wycin—i drzew ”o ”rze”rowadzeniu ”ostę”owania o—re`lonego ”rze”isami 

odrębnymi oraz do—onaniu nasadzeL —ompensacyjnych ustalonych w stosownych decyzjach. 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

za—az ”odziaJuŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ń0 m - ciąg ”ieszo –ezdny o szero—o`ci minimum 5 m; 

2) nawierzchnia przepuszczalna; 

3) wykonanie zjazdu z drogi powiatowej. 

5. Ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–: 

w liniach rozgranicza–ących drogi ”ro–e—tu–e się: 

a) sieć wodociągową o `rednicy 9Ń - 110 mm, 

b) sieć gazową o `rednicy 25 - 125 mm, 

c) —analizac–ę sanitarną o `rednicy Ń,2 m, 

d) rurociąg tJoczny `cie—ów sanitarnych o `rednicy 63 - 90 mm, 

e) —analizac–ę deszczową o `rednicy Ń,3 m, 
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f) ele—troenergetyczną linię —ablową ń5 kV i 0,4 kV, 

g) teletechniczną linię —ablowąŁ 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 

§ 25. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02KX o powierzchni 0,0210 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

`ciew—a rowerowa i ciąg ”ieszyŁ 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

za—az lo—alizac–i urządzeL re—lamowych i tymczasowych obie—tów usJugowychŁ 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

za—az ”odziaJuŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dwu—ierun—owa `ciew—a rowerowa z ruchem pieszym szero—o`ci 4 m; 

2) szero—o`ć w liniach rozgraniczenia - 6 m; 

3) nawierzchnia przepuszczalna. 

5. Ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–: 

w liniach rozgranicza–ących ”ro–e—tu–e się: 

a) sieć wodociągową o `rednicy 9Ń mm, 

b) —analizac–ę sanitarną o `rednicy Ń,2 m, 

c) rurociąg tJoczny `cie—ów sanitarnych o `rednicy 63 - 90 mm, 

d) —analizac–ę deszczową o `rednicy Ń,3 m, 

e) ele—troenergetyczną linię —ablową ń5 kV i 0,4 kV, 

f) teletechniczną linię —ablowąŁ 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 

§ 26. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 03KX o powierzchni 0,0215 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

`ciew—a rowerowa i ciąg ”ieszyŁ 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

za—az lo—alizac–i urządzeL re—lamowych i tymczasowych obie—tów usJugowychŁ 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu terenu: 

za—az ”odziaJuŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dwu—ierun—owa `ciew—a rowerowa z ruchem pieszym szero—o`ci 4 m; 

2) szero—o`ć w liniach rozgraniczenia - 5 m; 

3) nawierzchnia przepuszczalna. 

5. Ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–: 

w liniach rozgranicza–ących ”ro–e—tu–e się: 

a) sieć wodociągową o `rednicy 9Ń - 110 mm, 

b) sieć gazową o `rednicy 25 - 125 mm, 

c) ele—troenergetyczną linię —ablową Ń,4 kV, 

d) teletechniczną linię —ablowąŁ 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów: 

w granicach terenu obowiązu–ą ustalenia zawarte w DZIALE II RozdziaJ ń, Ustalenia ogólne, § 8. 
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ŚźIAI III 

Postanowienia koLcowe 

§ 27. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, w ilo-

`ci 5,35 ha, w tym dla gruntów —lasy R IIIb - 0,40 ha, dla gruntów —lasy R IVa - 2,27 ha; dla gruntów 
klasy R IVb - 0,72 ha, dla gruntów —lasy R V - 1,96 ha, zgodnie z ninie–szą uchwaJąŁ 

§ 28. W za—resie o—re`lenia staw—i ”rocentowe– o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w nastę”stwie uchwalenia ”lanu (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się –ednorazową o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci 
w wyso—o`ci 5 procent. 

§ 29. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi Gminy Banie. 

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

Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej gminy Banie. 

 

Przewodnicząca Rady: 
Danuta Zawadzka-Zając 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXX/321/10 

Rady Gminy Banie 

z dnia 22 lutego 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXX/321/10 

Rady Gminy Banie 

z dnia 22 lutego 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXX/321/10 

Rady Gminy Banie 

z dnia 22 lutego 2010 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami) Rada Gminy Banie rozstrzyga, co 

nastę”u–e: 

W związ—u z brakiem uwag do projektu mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego wyJowone-

go do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowis—o, nie rozstrzyga się o sposobie 

ich rozpatrzenia. 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXX/321/10 

Rady Gminy Banie 

z dnia 22 lutego 2010 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu realizacji za”isanych w projekcie planu miejscowego 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami) Rada Gminy Banie rozstrzyga, co 

nastę”u–e: 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z ”rognozą s—ut—ów finan-

sowych uchwalenia planu, gmina nie ”oniesie wydat—ów finansowych z budwetu gminy na realizac–ę in-

westycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy. 
652 
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UCHWAIA NR XXX/322/10 

 RADY GMINY BANIE 

 z dnia 22 lutego 2010 r. 

zmieniająca uchwaJę w sprawie nadania statutu Gminnemu O`rodkowi Kultury i Sportu 

w Baniach. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 

i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 

i Nr 157, poz. 1241), art. 9, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 25 ”audzierni—a ń991 r. o organizowaniu i pro-

wadzeniu dziaJalno`ci —ulturalne– (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. 

Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; 

z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, 


