
 
UCHWAŁA NR XXIV/190/2016 

RADY GMINY SŁAWNO 

z dnia 10 czerwca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno 

dla miejscowości Bobrowiczki w gminie Sławno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) i art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890), w związku z art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 130, poz. 871), Rada Gminy w Sławnie uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Sławno z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, po 

stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sławno”, przyjętego uchwałą Nr VII/58/1995 Rady Gminy Sławno z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz 

zmienionego uchwałą Nr XVI/76/2008 z dnia 26 września 2008 r. i uchwałą Nr XI/75/2011 z dnia 7 września 

2011 r. oraz uchwałą Nr XLIX/436/2014 z dnia 29 września 2014 r., uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla miejscowości Bobrowiczki w gminie Sławno, zwaną 

dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar położony w części obrębu geodezyjnego Bobrowiczki w gminie Sławno o po-

wierzchni ok. 123 ha, którego granice określono na rysunku planu. 

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 

1) Załącznik nr 1 - załącznik graficzny w skali 1:1000, składający się w formie drukowanej z czterech arkuszy 

o numerach od 1 do 4, nazywany w treści uchwały rysunkiem planu; 

2) Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

3) Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-

pisami o finansach publicznych. 

4. Na rysunku planu zastosowano następujące oznaczenia graficzne ustaleń planu: 

1) granice obszaru objętego planem miejscowym; 

2) granice administracyjne gminy; 

3) linie rozgraniczające i symbole terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

4) linie zabudowy; 
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5) obiekty infrastruktury technicznej wraz z granicami ich stref ochronnych ustalonych na podstawie odręb-

nych przepisów; 

6) obiekty i granice obszarów objętych ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu. 

§ 2. 1. W planie ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW); 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN); 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową (2MN); 

4) tereny usług kultury (UK); 

5) tereny zabudowy usługowej (1U); 

6) tereny zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną (2U); 

7) tereny sportu i rekreacji (US); 

8) tereny rolnicze (R); 

9) tereny obiektów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych (RP); 

10) tereny zabudowy zagrodowej (RM); 

11) tereny zieleni parkowej - nieczynny cmentarz (ZPC); 

12) tereny zieleni urządzonej (ZU); 

13) tereny zieleni nieurządzonej (ZR); 

14) tereny wód powierzchniowych (WS); 

15) teren drogi głównej ruchu przyspieszonego (KDGP); 

16) tereny drogi dojazdowych (KDD); 

17) tereny dróg wewnętrznych (KDW); 

18) tereny ciągów pieszo - jezdnych wewnętrznych (KDX); 

19) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka (E). 

2. Przeznaczeniu podstawowemu może towarzyszyć przeznaczenie uzupełniające, określone w ustaleniach 

szczegółowych dla terenu. 

3. Na każdym terenie, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dopuszcza się zieleń i obiekty małej 

architektury oraz obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, towarzyszące przeznaczeniom dopusz-

czalnym na danym terenie. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 3. Obowiązują zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) kształtowanie struktury przestrzennej w formie zabudowy usytuowanej wzdłuż dróg od których ustalono 

linie zabudowy, określone na rysunku planu: 

a) obowiązujące linie zabudowy - oznaczające nakaz sytuowania budynków głównych przeznaczenia pod-

stawowego terenów w taki sposób, by ich ściana zewnętrzna od strony drogi pokrywała się z wyznaczo-

ną w planie obowiązująca linią zabudowy; jednocześnie linii tej nie może przekroczyć krawędź ze-

wnętrznej ściany wszystkich budynków usytuowanych w granicach terenu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy - oznaczające zakaz przekroczenia przez krawędź zewnętrznej ściany 

wszystkich budynków usytuowanych w granicach terenu wyznaczonej w planie nieprzekraczalnej linii 

zabudowy, 

c) linie zabudowy nie dotyczą: podziemnych części obiektów budowlanych; części budynków takich jak: 

balkony, loggie, gzymsy, okapy, zadaszenia nad wejściami do budynków, elementy odwodnienia, ele-

menty wystroju elewacji, schody prowadzące do budynków, pochylnie dla niepełnosprawnych i inne po-

dobne elementy budynków; 

2) szczegółowe warunki ukształtowania zabudowy określono w ustaleniach dla poszczególnych terenów; 

3) kolorystyka zabudowy: 

a) nakaz stosowania ujednoliconej kolorystyki ścian elewacji w obrębie zespołu zabudowy na działce bu-

dowlanej, 

b) kolory ścian budynków jasne w ciepłych odcieniach pastelowych, 
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c) dachy wysokie w tradycyjnych ciemnych kolorach naturalnej ceramiki; 

4) ogrodzenia: 

a) nakaz stosowania od strony dróg i innych terenów publicznie dostępnych ogrodzeń ażurowych o mak-

symalnej wysokości do 1,5 m, 

b) dla zabudowy usługowej (1U, 2U) i produkcyjnej (RP) dopuszcza się ogrodzenia o maksymalnej wyso-

kości do 2,0 m, 

c) dopuszcza się ogrodzenia z siatki obsadzone żywopłotem, 

d) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych z prefabrykatów betonowych i tzw. galanterii betonowej; 

5) zasady lokalizacji reklam: 

a) dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących i tablic informacyjnych związanych z prowadzoną 

działalnością, o powierzchni tablicy do 1 m² i maksymalnej wysokości do 2,0 m, 

b) dopuszcza się umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na budynkach (o ile ustalenia szczegółowe 

dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej) o powierzchni tablicy lub znaku (mierzonej po ze-

wnętrznym obrysie) do 0,60 m², lokalizowanych nie wyżej niż górna krawędź elewacji budynku. 

§ 4. Obowiązują ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony przyrody: 

1) zasięg uciążliwości dla środowiska działalności prowadzonej w związku z zapisanym w planie przeznacze-

niem winien być ograniczony do granic działki lub terenu objętego wspólnym zagospodarowaniem, a znaj-

dujące się na nim pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi winny być wyposażone w techniczne 

środki ochrony przed tymi uciążliwościami; 

2) wydzielenie lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może powodować uciążli-

wego oddziaływania, które mogłoby zakłócać funkcję mieszkaniową; 

3) wykonywanie budowlanych prac ziemnych należy ograniczyć do terenu lokalizacji inwestycji; 

4) planowane zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo - 

wodnego, w tym wody opadowe z nawierzchni utwardzonych, zanieczyszczone substancjami ropopochod-

nymi winny być podczyszczone przed odprowadzeniem do odbiornika; 

5) gospodarkę odpadową należy prowadzić z selekcją odpadów; 

6) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem tereny oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami: 

a) 1MN - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) MW - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

c) RM - zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej, 

d) US - zalicza się do terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

e) 2MN, 2U - zalicza się do terenów mieszkaniowo - usługowych; 

7) na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie prawnej na podstawie 

przepisów dotyczących ochrony przyrody. 

§ 5. Obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, dóbr kultury współcze-

snej oraz krajobrazu kulturowego: 

1) w granicach obszaru objętego planem: 

a) występują stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków, 

b) występują obiekty i obszary proponowane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy do objęcia ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń planu miejscowego; 

2) określa się w planie granice stref W.III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych, oznaczone na rysunku planu symbolem: 

a) W.III/155 - Bobrowiczki, stan.5, AZP 11-25/17, 

b) W.III/158 - Bobrowiczki, stan.7, AZP 11-25/19, 

c) W.III/159 - Bobrowiczki, stan.8 AZP 11-25/20, 

d) W.III/160 - Bobrowiczki, stan.9, AZP 11-25/21, 

e) W.III/161 - Bobrowiczki, stan.10, AZP 11-25/22; 
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3) na obszarze stref W.III, wyznaczonych dla ochrony stanowisk archeologicznych polegającej na prowadze-

niu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych, obowiązuje: 

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpo-

wiednim organem ds. ochrony zabytków, 

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na 

zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

4) w granicach obszaru planu przeznacza się do objęcia ochroną ustaleniami planu istniejące historyczne 

obiekty nieruchome jako obiekty zabytkowe, oznaczone na rysunku planu symbolem: 

a) z.1 - chałupa z 2 poł. XIX w., w granicach terenu RM/2 (Bobrowiczki nr 21, dz. nr 45/1), 

b) z.2 - chałupa + zagroda stodolna z poł. XIX w., w granicach terenu RM/19 (Bobrowiczki nr 35, dz. 

nr 97), 

c) z.3 - chałupa z 1 poł. XIX w., w granicach terenu RM/16 (Bobrowiczki nr 45, dz. nr 80), 

d) z.4 - budynek stodolny - inwentarski z poł. XIX w., w granicach terenu RM/16 (Bobrowiczki nr 45, dz. 

nr 80), 

e) z.5 - chałupa z poł. XIX w., w granicach terenu RM/15 (Bobrowiczki nr 46, dz. nr 78/1), 

f) z.6 - chałupa z poł. XIX w., w granicach terenu RM/10 (Bobrowiczki nr 52, dz. nr 55/5), 

g) z.7 - chałupa z poł. XIX w., w granicach terenu RM/10 (Bobrowiczki nr 53, dz. nr 54), 

h) z.8 - chałupa z poł. XIX w., w granicach terenu RM/10 (Bobrowiczki nr 54, dz. nr 51/6), 

i) z.9 - chałupa z poł. XIX w., w granicach terenu RM/10 (Bobrowiczki nr 55, dz. nr 52/2); 

5) dla obiektów zabytkowych, położonych w granicach terenów wymienionych w pkt 4, obowiązuje: 

a) nakaz zachowania obiektów zabytkowych, 

b) dopuszcza się rozbiórkę obiektów jedynie w przypadkach uzasadnionych bardzo złym stanem technicz-

nym, popartym sporządzoną opinią techniczną wraz z inwentaryzacją pomiarowo-fotograficzną, której 

1 egz. należy przedłożyć do archiwum właściwego urzędu konserwatorskiego; 

6) dla obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w granicach terenów wymienionych w pkt 4, obowiązują usta-

lenia konserwatorskie w zakresie: 

a) przedmiotu ochrony: nakaz zachowania historycznej, tradycyjnej bryły budynku, kształtu dachu, formy 

architektonicznej, detalu architektonicznego (w tym wielkości i kształtu otworów drzwiowych i okien-

nych wraz z podziałem stolarki okiennej), materiałów budowlanych i kolorystyki, 

b) usytuowania obiektu: 

- nakaz zachowania tradycyjnego usytuowania obiektu na działce jako budynku stanowiącego część ze-

społu historycznej zabudowy, 

- nową zabudowę w obrębie działki, na której położony jest obiekt zabytkowy - o ile dopuszczają to 

ustalenia planu - realizować na zasadzie kontynuacji sposobu zagospodarowania siedliska wiejskiego 

(z wytworzeniem wewnętrznego dziedzińca) budynkami o identycznej formie jak budynek istniejący 

(w zakresie bryły budynku i geometrii dachów) oraz zharmonizowanych z budynkiem istniejącym 

w zakresie zastosowanych materiałów budowlanych i kolorystyki, 

- zakaz nowych podziałów parcelacyjnych działki, w obrębie której obiekt jest zlokalizowany, 

c) formy i przeznaczenia obiektu: 

- dopuszcza się konserwację, remont, przebudowę i modernizację obiektu, pod warunkiem nie narusze-

nia istniejących wartości zabytkowych, wymienionych w pkt a, 

- dopuszcza się adaptację zabytku na cele inne niż pierwotne, z zachowaniem zgodności z ustaleniami 

planu, 

- dopuszcza się adaptację poddasza na cele użytkowe, 

- zakaz rozbudowy obiektu, z uwzględnieniem ustaleń pkt d, 

d) gabarytów obiektu: 

- nakaz zachowania zasadniczego kształtu rzutu poziomego (obrysu poziomego ścian parteru) i podsta-

wowych gabarytów (miary szerokości, długości i wysokości) głównej bryły budynku, 

- zakaz dobudowywania balkonów, wykuszy, wieżyczek i loggii w elewacjach widocznych od strony 

ulicy, 

- dopuszcza się dobudowę zewnętrznych elementów budynku, jak schody, pochylnie, tarasy, części pod-

ziemne obiektów budowlanych, 
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- dopuszcza się rozbudowę obiektu od strony podwórza o pojedyncze elementy budynku takie jak we-

randa, zadaszenie, przedsionek, ganek, wiatrołap - o ile dopuszczają to ustalone w planie nieprzekra-

czalne linie zabudowy - wysunięte nie dalej niż 1,5 m poza istniejący obrysu rzutu poziomego budynku, 

o wysokości nie przekraczającej poziomu kalenicy dachu i z zastosowaniem formy architektonicznej 

(w tym kształtu dachu) oraz materiałów budowlanych i kolorystyki charakterystycznych dla zabytku, 

e) formy dachu: 

- zakaz naruszania symetrii oraz kąta nachylenia połaci dachowych, 

- zakaz podwyższania okapów, 

- zakaz stosowania dodatkowych wstawek w dachu (lukarn) od strony ulicy, 

- dopuszcza się okna połaciowe oraz baterie słoneczne montowane na połaciach dachowych (w tym od 

strony ulicy), 

f) pokrycia dachu: 

- nakaz stosowania pokrycia dachówką ceramiczną (z dopuszczeniem dachówki cementowej), 

- zakaz stosowania innych materiałów do pokryć dachowych, 

g) kompozycji fasad: 

- zakaz zmiany pierwotnego historycznego rozmieszczenia, wielkości i proporcji otworów okiennych, 

drzwiowych oraz historycznych podziałów stolarki okiennej, 

- zakaz wykonywania nowych otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach widocznych od strony 

ulicy, 

- możliwość ocieplania od strony zewnętrznej ścian budynku dotychczas otynkowanych, 

- zakaz ocieplania od strony zewnętrznej ścian budynku wykonanych z cegły licowej oraz elewacji sza-

chulcowej, w przypadku elewacji szachulcowej zaleca się zachowanie historycznego podziału ryglo-

wego, 

- nakaz stosowania na elewacji i cokołach tradycyjnych tynków i materiałów elewacyjnych, 

- zakaz stosowania wszelkich wykładzin elewacyjnych, 

h) instalacji reklam: zaleca się ograniczenie lokalizacji wolnostojących reklam oraz instalowania neonów 

i reklam podświetlanych na działce, w obrębie której położony jest obiekt zabytkowy, 

i) kolorystyki: 

- nakaz stosowania ujednoliconej kolorystyki ścian elewacji w obrębie całego obiektu, 

- kolor ścian jednolity w ciepłych odcieniach pastelowych, 

- pokrycie dachu w tradycyjnych ciemnych kolorach naturalnej ceramiki, 

j) elementów dysharmonijnych: 

- nakaz przywrócenia historycznych podziałów stolarki okiennej (dopuszczalne szprosy) w przypadku 

jej kolejnej wymiany, 

- zaleca się ujednolicenie architektoniczne i materiałowe elewacji (rodzaj tynku, kolorystyka elewacji) 

w trakcie kolejnego remontu budynku; 

7) określa się w planie granice strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego - obejmującej nieczynny cmentarz 

poewangelicki (Bobrowiczki dz. nr 59), oznaczonej na rysunku planu symbolem K; 

8) w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K”, wyznaczonej dla zachowania ukształtowanego 

w wyniku działalności ludzkiej obszaru historycznego cmentarza, obowiązuje utrzymanie cmentarza jako 

terenu zieleni urządzonej ZPC, o którym mowa w § 23. 

§ 6. W planie nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - ze 

względu na brak takich przestrzeni, określonych dla obszaru planu w studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy. 

§ 7. Obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania obszarów i obiektów podlegających ochronie na 

podstawie przepisów odrębnych: 

1) na podstawie wymogów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dla gruntów 

rolnych klasy III o powierzchni 0,18 ha przeznaczonych w planie na cele nierolnicze - uzyskano zgodę Mi-

nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismo znak: GZ.tr.057-602-453/14 z dnia 25 września 2014 r.; 
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2) dla ochrony sieci melioracyjnej oraz umożliwienia jej dalszego prawidłowego funkcjonowania oraz wyko-

nywania robót konserwacyjnych: 

a) przy prowadzeniu wszystkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych prac związanych z robotami 

ziemnymi należy chronić urządzenia drenarskie i melioracyjne przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem, 

b) dopuszcza się przebudowę i kanalizowanie sieci w ramach istniejącego systemu melioracyjnego, spowo-

dowane usunięciem kolizji z projektowanym zagospodarowaniem, w tym związaną z realizacją infra-

struktury technicznej i dróg wewnętrznych; 

3) w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz umożliwienia właściwej eksploatacji istniejącej linii 

elektroenergetycznej napowietrznej WN 110 kV, wyznacza się wzdłuż jej trasy strefę ochronną - pas tech-

nologiczny, oznaczony na rysunku planu: 

a) granice terenu pasa technologicznego ustala się w odległości 20 m od osi trasy linii 110 kV, 

b) w pasie technologicznym obowiązują ustalenia: 

- zakaz zabudowy kubaturowej, 

- dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 

- dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, za wyjątkiem miejsc do parkowania, 

- zakaz sadzenia roślinności wysokiej, 

- dopuszcza się rolnicze wykorzystanie gruntów, 

- do linii elektroenergetycznych musi być zapewniony dostęp w celu wykonywania prac eksploatacyjnych; 

4) dla istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych napowietrznych SN 15 kV: 

a) obowiązuje wzdłuż ich trasy strefa ochronna wolna od zabudowy kubaturowej - pas technologiczny 

o szerokości 15,0 m (7,5 m po obu stronach od osi symetrii wyznaczonej przez słupy linii), 

b) dopuszczalna przebudowa istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN (zmiana trasy 

linii; skablowanie itp.). 

§ 8. Obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

określone w ustaleniach dla terenów. 

§ 9. Obowiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: 

1) na terenach objętych ustaleniami planu, adaptuje się do zachowania i dalszego użytkowania istniejące 

obiekty i urządzenia komunikacji; 

2) dopuszczalna przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i urządzeń, na warunkach określonych 

w ustaleniach dla terenów komunikacji; 

3) powiązanie komunikacyjne obszaru objętego planem z układem zewnętrznym w oparciu o przebieg dróg 

publicznych i wewnętrznych; 

4) obszar planu obejmuje teren stanowiący część pasa drogowego przebiegu istniejącej drogi krajowej nr 6 - 

drogi głównej ruchu przyspieszonego, dla którego obowiązują ustalenia szczegółowe, określone w ustale-

niach dla terenu KDGP; 

5) obsługa komunikacyjna obszaru planu związana z planowanym zagospodarowaniem siecią istniejących 

i projektowanych dróg dojazdowych (KDD), dróg wewnętrznych (KDW) oraz ciągów pieszo - jezdnych 

(KDX), dla których obowiązują ustalenia szczegółowe, określone w ustaleniach dla terenów; 

6) w granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi dopuszcza się obsługę komunikacyjną dzia-

łek budowlanych oraz dostęp do drogi publicznej wydzielonymi drogami wewnętrznymi w formie ciągów 

pieszo - jezdnych, dla których obowiązują ustalenia jak dla terenów KDX, określone w § 30 ust. 3; 

7) określa się sposób realizacji miejsc do parkowania w granicach własnych działki lub terenu objętego wspól-

nym zagospodarowaniem; 

8) określa się minimalną liczbę miejsc do parkowania: 

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne (MW): 1 stanowisko postojowe/1 mieszkanie, 

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN): 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe/1 mieszkanie, 

- dla zabudowy usługowej nieuciążliwej uzupełniającej zabudowę mieszkaniową: 1 stanowisko posto-

jowe/50 m²
 
pow. użytkowej lub poniżej 50 m²

 
pow. użytkowej, 
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c) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową (2MN): 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe/1 mieszkanie, 

- dla zabudowy usługowej: 1 stanowisko postojowe/50 m²
 
pow. użytkowej lub poniżej 50 m²

 
pow. użyt-

kowej, 

d) dla terenu usług kultury (UK): 1 stanowisko postojowe/10 użytkowników, 

e) dla terenów zabudowy usługowej (1U): 

- 2 stanowiska postojowe/100 m²
 
pow. użytkowej; 2 stanowiska postojowe/10 zatrudnionych, 

f) dla terenów zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniowa jednorodzinną (2U): 

- dla zabudowy usługowej: 2 stanowiska postojowe/100 m²
 
pow. użytkowej; 2 stanowiska postojowe/10 

zatrudnionych, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe/1 mieszkanie, 

g) dla terenów sportu i rekreacji (US): 1 stanowisko postojowe/10 użytkowników, 

h) dla terenu obiektów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych (RP): 0,5 stanowiska postojowego/100 m²
 

pow. użytkowej, 

i) dla terenów zabudowy zagrodowej (RM): 

- dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej: 2 stanowiska postojowe/1 mieszkanie, 

- dla zabudowy obsługi produkcji rolnej w zabudowie zagrodowej: 0,5 stanowiska postojowego/100 m²
 

pow. użytkowej, 

- dla zabudowy usługowej nieuciążliwej uzupełniającej zabudowę zagrodową: 1 stanowisko postojo-

we/50 m²
 
pow. użytkowej lub poniżej 50 m²

 
pow. użytkowej; 

9) w granicach terenów zieleni parkowej (ZPC), zieleni urządzonej (ZU), zieleni nieurządzonej (ZR) i terenów 

wód powierzchniowych (WS) - obowiązuje zakaz realizacji miejsc do parkowania; 

10) dla terenów rolniczych (R) i terenów infrastruktury technicznej (E) nie określa się sposobu realizacji 

i minimalnej liczby miejsc do parkowania - ze względu na brak stałej obsługi tych terenów; 

11) liczba miejsc do parkowania w granicach poszczególnych terenów wymaga uwzględnienia zapewnienia 

miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 10. Obowiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej: 

1) na terenach objętych ustaleniami planu adaptuje się do zachowania i dalszego użytkowania istniejące 

obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) dopuszczalna przebudowa istniejących obiektów i urządzeń; 

3) w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, dopuszcza się: 

a) rozbudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej, o następujących parametrach: 

- dla przewodów sieci kanalizacyjnych o średnicach: od DN200 do DN300, 

- dla przykanalików o średnicach: od DN150 do DN300, 

- dla przewodów wodociągowych zbiorczych o średnicach: od 90 do 110 mm, 

- dla przyłączy wodociągowych o średnicach: od 32 do 90 mm, 

b) budowę nowych stacji elektroenergetycznych transformatorowych 15/0,4 kV w celu zasilenia nowych 

odbiorców: 

- lokalizacja stacji dopuszczalna w granicach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów elemen-

tarnych, 

- teren pod projektowaną stację transformatorową winien mieć dostęp do drogi publicznej na zasadach 

określonych w § 9 pkt 5 i 6; 

4) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej, 

z uwzględnieniem ograniczeń określonych w ustaleniach dla terenów; 

5) dla nowych sieci infrastruktury technicznej trasy linii należy prowadzić w miarę możliwości w pasach ist-

niejących i projektowanych dróg; 

6) zaopatrzenie w wodę: 

a) z istniejącej i projektowanej gminnej sieci wodociągowej, 
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b) do czasu technicznych możliwości podłączenia do sieci zbiorczej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do 

celów socjalno - bytowych w oparciu o ujęcie własne, 

c) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnego źródła w oparciu o ujęcia, dla których eksploatacji wyda-

no pozwolenia wodnoprawne w trybie przepisów odrębnych; 

7) odprowadzenie ścieków: 

a) do oczyszczalni ścieków za pośrednictwem istniejącej i projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) do czasu technicznych możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowa-

dzanie ścieków w oparciu o rozwiązania indywidualne (przydomowe oczyszczalnie ścieków, szczelne 

zbiorniki bezodpływowe, 

c) realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w pkt 7 lit. b, wymaga udokumento-

wania spełnienia warunków hydrogeologicznych określonych w przepisach odrębnych; 

8) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej, 

b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii; 

9) zaopatrzenie w ciepło: 

a) z indywidualnego źródła ciepła, 

b) dla zabudowy nowoprojektowanej zaleca się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o niskoemisyjne nośniki 

energii, 

c) dopuszcza się inne, alternatywne systemy ogrzewania niskoemisyjne lub bezemisyjne, w tym wykorzy-

stujące instalacje i urządzenia związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii; 

10) odprowadzenie wód opadowych - rozwiązania indywidualne w granicach własnych działki lub terenu ob-

jętego wspólnym zagospodarowaniem; 

11) odpady stałe - ustala się gromadzenie odpadów w granicach własnych działki/terenu oraz ich wywóz 

przez specjalistyczne służby na składowisko odpadów; 

12) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną - z istniejących i projektowanych sieci telekomunikacyjnych, 

szczególnie sieci szerokopasmowych i światłowodowych; 

13) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację instalacji odnawialnego źródła energii 

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przy czym lokalizacja takich instalacji, 

obiektów, urządzeń nie może kolidować z wymogami ochrony obiektów zabytkowych ani powodować 

utraty lub degradacji ich walorów. 

§ 11. Obowiązują ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów: 

1) dla terenów położonych w granicach obszaru objętego planem nie określa się sposobu i terminu ich tym-

czasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania; 

2) dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenów do czasu realizacji postanowień niniejszej 

uchwały. 

§ 12. Obowiązuje wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określona 

w ustaleniach dla terenów. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 13. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem 

MW ustala się przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do zachowania i dalszego użytkowania; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej; 

3) zakaz lokalizacji nowych budynków garażowych i gospodarczych. 

2. Na terenie MW dopuszczalna przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z usta-

lonym przeznaczeniem: 

1) wskazana rehabilitacja i uporządkowanie zabudowy; 
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2) w przypadku przebudowy i rozbudowy obowiązują wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu określone w ust. 3. 

3. Na terenie MW obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki: 30%; 

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki: 30%; 

3) linie zabudowy określono na rysunku planu; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m; 

5) rodzaj dachu: 

a) dach dwuspadowy, symetryczny w przekroju poprzecznym, 

b) kąt pochylenia dachu: 25 - 45 stopni. 

4. Dla terenu MW obowiązuje możliwość wydzieleń geodezyjnych pod drogi wewnętrzne i infrastrukturę 

techniczną, na zasadach jak w ustaleniach planu dotyczących komunikacji i infrastruktury technicznej. 

5. Dla terenu MW obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - okre-

ślone dla infrastruktury komunikacyjnej w § 9. 

6. Dla terenu MW obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 

1) określone dla infrastruktury technicznej w § 10; 

2) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się wyłącznie infrastrukturę telekomunikacyjną 

o nieznacznym oddziaływaniu. 

7. Dla terenu MW określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 15%. 

§ 14. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 

1MN - opisanych wyróżnikiem numerycznym 1MN - opisanych wyróżnikiem numerycznym 1MN/1, 1MN/2, 

1MN/3, 1MN/4, 1MN/5, 1MN/6, 1MN/7, 1MN/8, 1MN/9, 1MN/10, 1MN/11, 1MN/12, 1MN/13, 1MN/14, 

1MN/15, 1MN/16, 1MN/17, 1MN/18, 1MN/19, 1MN/20, 1MN/21, 1MN/22, 1MN/23, 1MN/24, 1MN/25, 

1MN/26, 1MN/27, 1MN/28, 1MN/29, 1MN/30, 1MN/31, 1MN/32, 1MN/33, 1MN/34, 1MN/35, 1MN/36, 

1MN/37, 1MN/38 ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do zachowania i dalszego użytkowania; 

2) projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe: 

a) lokalizacja funkcji usługowej dopuszczalna wyłącznie w lokalach użytkowych wydzielonych w budyn-

kach mieszkalnych, 

b) zakaz lokalizowania funkcji wyszczególnionych w przepisach jako obiekty i przedsięwzięcia mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko; 

4) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej; 

5) dopuszcza się wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej. 

2. Na terenach 1MN dopuszczalna przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów budowlanych i urządzeń 

oraz budowa nowych obiektów (uzupełniających zabudowę istniejącą) zgodnie z ustalonym przeznaczeniem: 

1) wskazana rehabilitacja i uporządkowanie zabudowy; 

2) w przypadku przebudowy i rozbudowy obowiązują wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu określone w ust. 3. 

3. Na terenach 1MN obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki: 30%; 

2) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków garażowych i gospodarczych na wydzielonej dział-

ce budowlanej: 50 m²; 

3) linie zabudowy określono na rysunku planu; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki: 40%; 

5) wskaźniki kształtowania budynków mieszkalnych: 

a) maksymalna wysokość: 10,0 m, 

b) maksymalna wysokość krawędzi elewacji (do okapu): 5,0 m, 
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c) maksymalna szerokość elewacji: 18,00 m, 

d) rodzaj dachu: 

- dach główny dwuspadowy, symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kierunek głównej kalenicy równoległy do pasa drogowego, wzdłuż którego określono linie zabudowy, 

- kąt pochylenia dachu: 25 - 45 stopni, 

- pokrycie dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny; 

6) wskaźniki kształtowania budynków garażowych i gospodarczych: 

a) maksymalna wysokość: 8,0 m, 

b) maksymalna wysokość krawędzi elewacji (do okapu): 4,0 m, 

c) maksymalna szerokość elewacji: 12,0 m, 

d) rodzaj dachu: 

- dach jednospadowy lub dwuspadowy symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kąt pochylenia dachu: 25 - 45 stopni, 

- pokrycie dachów: dachówka lub materiał dachówkopodobny. 

4. W granicach terenów 1MN/9, 1MN/10, 1MN/16, 1MN/35, 1MN/36 występuje - oznaczona na rysunku 

planu - strefa W.III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, w której obowiązują 

zakazy i ograniczenia określone w § 5 pkt 2 i 3. 

5. W granicach terenów 1MN/3, 1MN/4, 1MN/5 występują urządzenia melioracji wodnych, dla których 

obowiązują ustalenia określone w § 7 pkt 2. 

6. Dla terenów 1MN obowiązują zasady podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się podziały geodezyjne, zgodnie z ustalonym przeznaczeniem w nawiązaniu do dotychczaso-

wych granic działek; 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1 000 m²; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 60 - 90 stopni; 

4) możliwość wydzieleń geodezyjnych pod drogi wewnętrzne jak w ustaleniach planu dotyczących komuni-

kacji. 

7. Dla terenów 1MN obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - okre-

ślone dla infrastruktury komunikacyjnej w § 9. 

8. Dla terenów 1MN obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 

1) określone dla infrastruktury technicznej w § 10; 

2) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się wyłącznie infrastrukturę telekomunikacyjną 

o nieznacznym oddziaływaniu. 

9. Dla terenów 1MN określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 20%. 

§ 15. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 

2MN - opisanych wyróżnikiem numerycznym 2MN/1, 2MN/2, 2MN/3, 2MN/4, 2MN/5, 2MN/6, 2MN/7, 

2MN/8, 2MN/9, 2MN/10, 2MN/11, 2MN/12, 2MN/13, 2MN/14, 2MN/15, 2MN/16, 2MN/17 ustala się prze-

znaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do zachowania i dalszego użytkowania; 

2) projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca na wydzielonych działkach budowlanych; 

3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa nieuciążliwa: 

a) istniejąca zabudowa usługowa do zachowania i dalszego użytkowania, 

b) projektowana zabudowa usługowa towarzysząca zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) zakaz lokalizowania funkcji wyszczególnionych w przepisach jako obiekty i przedsięwzięcia mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko; 

4) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej; 

5) dopuszcza się wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 
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2. Na terenach 2MN dopuszczalna przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów budowlanych i urządzeń 

oraz budowa nowych obiektów (uzupełniających zabudowę istniejącą) zgodnie z ustalonym przeznaczeniem: 

1) wskazana rehabilitacja i uporządkowanie zabudowy; 

2) w przypadku przebudowy i rozbudowy obowiązują wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu określone w ust. 3. 

3. Na terenach 2MN obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki: 30%; 

2) maksymalny udział powierzchni zabudowy usługowej w powierzchni działki: 10%; 

3) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków garażowych i gospodarczych na wydzielonej dział-

ce budowlanej: 100 m²; 

4) linie zabudowy określono na rysunku planu; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki: 40%; 

6) wskaźniki kształtowania budynków mieszkalnych i usługowych: 

a) maksymalna wysokość: 10,0 m, 

b) maksymalna wysokość krawędzi elewacji (do okapu): 5,0 m, 

c) maksymalna szerokość elewacji: 18,00 m, 

d) rodzaj dachu budynków mieszkalnych: 

- dach główny dwuspadowy, symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kierunek głównej kalenicy równoległy do pasa drogowego, wzdłuż którego określono linie zabudowy, 

- kąt pochylenia dachu: 25 - 45 stopni, 

- pokrycie dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, 

e) rodzaj dachu budynków usługowych: 

- dach jednospadowy lub dwuspadowy symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kąt pochylenia dachu: 5 - 45 stopni. 

4. W granicach terenów 2MN/4, 2MN/5 występuje - oznaczona na rysunku planu - strefa W.III ograniczo-

nej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, w której obowiązują zakazy i ograniczenia okre-

ślone w § 5 pkt 2 i 3. 

5. Dla terenów 2MN obowiązują zasady podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się podziały geodezyjne, zgodnie z ustalonym przeznaczeniem w nawiązaniu do dotychczaso-

wych granic działek; 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1 500 m²; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 60 - 90 stopni; 

4) możliwość wydzieleń geodezyjnych pod drogi wewnętrzne jak w ustaleniach planu dotyczących komuni-

kacji. 

6. Dla terenów 2MN obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - okre-

ślone dla infrastruktury komunikacyjnej w § 9. 

7. Dla terenów 2MN obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 

1) określone dla infrastruktury technicznej w § 10; 

2) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się wyłącznie infrastrukturę telekomunikacyjną 

o nieznacznym oddziaływaniu. 

8. Dla terenów 2MN określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 20%. 

§ 16. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem 

UK ustala się przeznaczenie podstawowe - teren usług kultury: 

1) istniejąca świetlica wiejska do zachowania i dalszego użytkowania; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - usługi oświatowo-wychowawcze; 

3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej. 
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2. Na terenie UK dopuszczalna przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z usta-

lonym przeznaczeniem: 

1) w przypadku przebudowy: 

a) wskazana rehabilitacja i uporządkowanie zabudowy, 

b) dopuszczalne kontynuowanie parametrów zabudowy charakterystycznych dla zabudowy istniejącej, 

c) obowiązują wskaźniki zagospodarowania terenu określone w pkt 2; 

2) w przypadku rozbudowy obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki: 30%, 

b) linie zabudowy określono na rysunku planu, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki: 40%, 

d) maksymalna wysokość zabudowy: 10,0 m, 

e) rodzaj dachu: 

- dach dwuspadowy, symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kąt pochylenia dachu: 25 - 45 stopni. 

3. Dla terenu UK nie dopuszcza się dalszego podziału nieruchomości. 

4. Dla terenu UK obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - określo-

ne dla infrastruktury komunikacyjnej w § 9. 

5. Dla terenu UK obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) określone dla infrastruktury technicznej w § 10; 

2) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się wyłącznie infrastrukturę telekomunikacyjną 

o nieznacznym oddziaływaniu. 

6. Dla terenu UK określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 

§ 17. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 

1U - opisanych wyróżnikiem numerycznym 1U/1, 1U/2, 1U/3, 1U/4 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej: 

a) istniejąca zabudowa usługowa do zachowania i dalszego użytkowania, 

b) projektowana zabudowa usługowa; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze dla potrzeb zabudowy usługowej; 

4) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

2. Na terenach 1U dopuszczalna przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów budowlanych i urządzeń 

oraz budowa nowych obiektów (uzupełniających zabudowę istniejącą) zgodnie z ustalonym przeznaczeniem: 

1) w przypadku przebudowy i rozbudowy: 

a) wskazana rehabilitacja i uporządkowanie zabudowy, 

b) dopuszczalne kontynuowanie parametrów zabudowy charakterystycznych dla zabudowy istniejącej, 

c) obowiązują wskaźniki zagospodarowania terenu określone w ust. 3; 

2) w przypadku budowy nowych obiektów (uzupełniających zabudowę istniejącą) obowiązują wskaźniki 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ust. 3. 

3. Na terenach 1U obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki: 40%; 

2) linie zabudowy określono na rysunku planu; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki: 30%; 

4) wskaźniki kształtowania budynków usługowych: 

a) maksymalna wysokość: 12,0 m, 

b) maksymalna wysokość krawędzi elewacji (do okapu): 6,0 m, 

c) maksymalna szerokość elewacji: 36,0 m, 
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d) rodzaj dachu: 

- dach jednospadowy lub dwuspadowy symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kąt pochylenia dachu: 5 - 45 stopni; 

5) wskaźniki kształtowania budynków garażowych i gospodarczych: 

a) maksymalna wysokość: 8,0 m, 

b) maksymalna wysokość krawędzi elewacji (do okapu): 4,0 m, 

c) maksymalna szerokość elewacji: 12,0 m, 

d) rodzaj dachu: 

- dach jednospadowy lub dwuspadowy symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kąt pochylenia dachu: 5 - 45 stopni. 

4. Dla terenów 1U obowiązują zasady podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się podziały geodezyjne, zgodnie z ustalonym przeznaczeniem w nawiązaniu do dotychczaso-

wych granic działek; 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 2 400 m²; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 60 - 90 stopni; 

4) możliwość wydzieleń geodezyjnych pod drogi wewnętrzne jak w ustaleniach planu dotyczących komunikacji. 

5. Dla terenów 1U obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - okre-

ślone dla infrastruktury komunikacyjnej w § 9. 

6. Dla terenów 1U obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej określone dla infrastruktury technicznej w § 10. 

7. Dla terenów 1U określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 15%. 

§ 18. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 

2U - opisanych wyróżnikiem numerycznym 2U/1, 2U/2, 2U/3, 2U/4, 2U/5, 2U/6, 2U/7, 2U/8 ustala się prze-

znaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną: 

1) istniejąca zabudowa usługowa do zachowania i dalszego użytkowania; 

2) projektowana zabudowa usługowa; 

3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: 

a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do zachowania i dalszego użytkowania, 

b) projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna towarzysząca zabudowie usługowej; 

4) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej; 

5) dopuszcza się wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze dla potrzeb zabudowy usługowej i mieszka-

niowej. 

2. Na terenach 2U dopuszczalna przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów budowlanych i urządzeń 

oraz budowa nowych obiektów (uzupełniających zabudowę istniejącą) zgodnie z ustalonym przeznaczeniem: 

1) w przypadku przebudowy i rozbudowy: 

a) wskazana rehabilitacja i uporządkowanie zabudowy, 

b) dopuszczalne kontynuowanie parametrów zabudowy charakterystycznych dla zabudowy istniejącej, 

c) obowiązują wskaźniki zagospodarowania terenu określone w ust. 3; 

2) w przypadku budowy nowych obiektów (uzupełniających zabudowę istniejącą) obowiązują wskaźniki 

kształtowania zabudowy zagospodarowania terenu określone w ust. 3. 

3. Na terenach 2U obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki: 40%; 

2) maksymalny udział powierzchni zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w powierzchni działki: 10%; 

3) linie zabudowy określono na rysunku planu; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki: 30%; 

5) wskaźniki kształtowania budynków usługowych: 

a) maksymalna wysokość: 12,0 m, 

b) maksymalna wysokość krawędzi elewacji (do okapu): 6,0 m, 
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c) maksymalna szerokość elewacji: 24,0 m, 

d) rodzaj dachu: 

- dach jednospadowy lub dwuspadowy symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kąt pochylenia dachu: 5 - 45 stopni; 

6) wskaźniki kształtowania budynków mieszkalnych: 

a) maksymalna wysokość: 10,0 m, 

b) maksymalna wysokość krawędzi elewacji (do okapu): 5,0 m, 

c) maksymalna szerokość elewacji: 18,0 m, 

d) rodzaj dachu: 

- dwuspadowy symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kąt pochylenia dachu: 25 - 45 stopni, 

- pokrycie dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny; 

7) wskaźniki kształtowania budynków garażowych i gospodarczych: 

a) maksymalna wysokość: 8,0 m, 

b) maksymalna wysokość krawędzi elewacji (do okapu): 4,0 m, 

c) maksymalna szerokość elewacji: 12,0 m, 

d) rodzaj dachu: 

- dach jednospadowy lub dwuspadowy symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kąt pochylenia dachu: 5 - 45 stopni. 

4. W granicach terenów 2U/4, 2U/5 występuje - oznaczona na rysunku planu - strefa W.III ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, w której obowiązują zakazy i ograniczenia określone 

w § 5 pkt 2 i 3. 

5. Dla terenów 2U obowiązują zasady podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się podziały geodezyjne, zgodnie z ustalonym przeznaczeniem w nawiązaniu do dotychczaso-

wych granic działek; 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 2 100 m²; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 60 - 90 stopni; 

4) możliwość wydzieleń geodezyjnych pod drogi wewnętrzne jak w ustaleniach planu dotyczących komuni-

kacji. 

6. Dla terenów 2U obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - okre-

ślone dla infrastruktury komunikacyjnej w § 9. 

7. Dla terenów 2U obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 

1) określone dla infrastruktury technicznej w § 10; 

2) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się wyłącznie infrastrukturę telekomunikacyjną 

o nieznacznym oddziaływaniu. 

8. Dla terenów 2U określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 15%. 

§ 19. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 

US - opisanych wyróżnikiem numerycznym US/1, US/2 ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny sportu 

i rekreacji: 

1) istniejące boisko oraz urządzenia infrastruktury rekreacyjnej i sportowej do zachowania i dalszego użytko-

wania; 

2) projektowane obiekty oraz urządzenia infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, w tym rozbudowa istniejące-

go boiska; 

3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - zieleń parkowa; 

4) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach US obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu: 40%; 
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2) dopuszczalna zabudowa obiektami sporu i rekreacji: 

a) maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu: 10%, 

b) linie zabudowy określono na rysunku planu, 

c) maksymalna wysokość zabudowy: 8,0 m, 

d) kąt pochylenia dachu: 2 - 45 stopni. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują zasady podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się podziały geodezyjne, zgodnie z ustalonym przeznaczeniem w nawiązaniu do dotychczaso-

wych granic działek; 

2) możliwość wydzieleń geodezyjnych pod drogi wewnętrzne i infrastrukturę techniczną, na zasadach jak 

w ustaleniach planu dotyczących komunikacji i infrastruktury technicznej. 

4. Dla terenów US obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - okre-

ślone dla infrastruktury komunikacyjnej w § 9. 

5. Dla terenów US obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 

1) określone dla infrastruktury technicznej w § 10; 

2) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się wyłącznie infrastrukturę telekomunikacyjną 

o nieznacznym oddziaływaniu. 

6. Dla terenów US określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 

§ 20. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem R 

ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze: 

1) utrzymanie dotychczasowego rolniczego sposobu użytkowania gruntów; 

2) zakaz zabudowy kubaturowej; 

3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu R dopuszcza się podziały geodezyjne, gdy według dotychczasowych granic własności, kształt 

lub dostęp działki do komunikacji uniemożliwia wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ustalonym przezna-

czeniem. 

3. Dla terenu R obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - określone 

dla infrastruktury komunikacyjnej w § 9. 

4. Dla terenu R obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

- określone dla infrastruktury technicznej w § 10. 

5. Dla terenu R określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 

§ 21. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem RP 

ustala się przeznaczenie podstawowe - teren obiektów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych: 

1) istniejące obiekty budowlane oraz urządzenia produkcji rolnej do zachowania i dalszego użytkowania; 

2) projektowana zabudowa obiektów produkcji rolnej; 

3) nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej; 

4) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie RP dopuszczalna rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów budowlanych i urządzeń 

oraz budowa nowych obiektów (uzupełniających zabudowę istniejącą) zgodnie z ustalonym przeznaczeniem: 

1) w przypadku przebudowy i rozbudowy: 

a) wskazana rehabilitacja i uporządkowanie zabudowy, 

b) dopuszczalne kontynuowanie parametrów zabudowy charakterystycznych dla zabudowy istniejącej, 

c) obowiązują wskaźniki zagospodarowania terenu określone w ust. 3; 

2) w przypadku budowy nowych obiektów (uzupełniających zabudowę istniejącą) obowiązują wskaźniki 

kształtowania zabudowy zagospodarowania terenu określone w ust. 3. 

3. Na terenie RP obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu: 40%; 

2) linie zabudowy określono na rysunku planu; 
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3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%; 

4) wskaźniki kształtowania nowej zabudowy: 

a) maksymalna wysokość budynków: 12,0 m, 

b) maksymalna wysokość krawędzi elewacji (do okapu): 6,0 m, 

c) rodzaj dachu: 

- dach jednospadowy lub dwuspadowy symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kąt pochylenia dachu: 5 - 45 stopni. 

4. Dla terenu RP dopuszcza się podziały geodezyjne, zgodnie z ustalonym przeznaczeniem w nawiązaniu 

do dotychczasowych granic działek. 

5. Dla terenu RP obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - określone 

dla infrastruktury komunikacyjnej w § 9. 

6. Dla terenu RP obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicz-

nej - określone dla infrastruktury technicznej w § 10. 

7. Dla terenu RP określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 

§ 22. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 

RM - opisanych wyróżnikiem numerycznym RM/1, RM/2, RM/3, RM/4, RM/5, RM/6, RM/7, RM/8, RM/9, 

RM/10, RM/11, RM/12, RM/13, RM/14, RM/15, RM/16, RM/17, RM/18, RM/19, RM/20, RM/21 ustala się 

przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowej do zachowania i dalszego użytkowania; 

2) projektowana zabudowa zagrodowa na wydzielonych działkach budowlanych; 

3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach RM dopuszczalna rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów budowlanych i urządzeń 

oraz budowa nowych obiektów (uzupełniających zabudowę istniejącą) zgodnie z ustalonym przeznaczeniem: 

1) w przypadku przebudowy i rozbudowy: 

a) wskazana rehabilitacja i uporządkowanie zabudowy, 

b) dopuszczalne kontynuowanie parametrów zabudowy charakterystycznych dla zabudowy istniejącej, 

c) obowiązują wskaźniki zagospodarowania terenu określone w ust. 3; 

2) w przypadku budowy nowych obiektów (uzupełniających zabudowę istniejącą) obowiązują wskaźniki 

kształtowania zabudowy zagospodarowania terenu określone w ust. 3. 

3. Na terenach RM obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki: 40%; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego w pojedynczej zabudowie zagrodowej: 200 m²; 

3) linie zabudowy określono na rysunku planu; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki: 30%; 

5) wskaźniki kształtowania budynków mieszkalnych w zabudowy zagrodowej: 

a) maksymalna wysokość: 10,0 m, 

b) maksymalna wysokość krawędzi elewacji (do okapu): 5,0 m, 

c) maksymalna szerokość elewacji: 18,00 m, 

d) rodzaj dachu: 

- dach główny dwuspadowy, symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kąt pochylenia dachu: 25 - 45 stopni, 

- pokrycie dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny; 

6) wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i inwentarskich w zabudowy zagrodowej: 

a) maksymalna wysokość budynków: 12,0 m, 

b) maksymalna wysokość krawędzi elewacji (do okapu): 6,0 m, 

c) maksymalna szerokość elewacji: 24,00 m, 

d) rodzaj dachu: 

- dach jednospadowy lub dwuspadowy symetryczny w przekroju poprzecznym, 

- kąt pochylenia dachu: 5 - 45 stopni. 
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4. W granicach terenu RM/7 występuje - oznaczona na rysunku planu - strefa W.III ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, w której obowiązują zakazy i ograniczenia określone w § 5 

pkt 2 i 3. 

5. W granicach terenów RM/2, RM/10, RM/15, RM/16, RM/19 występują obiekty zabytkowe przeznaczone 

do zachowania i objęcia ochroną ustaleniami planu w § 5 pkt 4, 5 i 6. 

6. W granicach terenów RM/3, RM/5 występują urządzenia melioracji wodnych, dla których obowiązują 

ustalenia określone w § 7 pkt 2. 

7. Dla terenów RM obowiązują zasady podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się podziały geodezyjne, zgodnie z ustalonym przeznaczeniem w nawiązaniu do dotychczaso-

wych granic działek; 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 3 000 m²; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 60 - 90 stopni; 

4) możliwość podziałów geodezyjnych pod drogi wewnętrzne jak w ustaleniach planu dotyczących komunikacji. 

8. Dla terenów RM obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - okre-

ślone dla infrastruktury komunikacyjnej w § 9. 

9. Dla terenów RM obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 

1) określone dla infrastruktury technicznej w § 10; 

2) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się wyłącznie infrastrukturę telekomunikacyjną 

o nieznacznym oddziaływaniu. 

10. Dla terenów RM określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 20%. 

§ 23. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem 

ZPC ustala się przeznaczenie podstawowe - teren zieleni parkowej: 

1) nieczynny cmentarz poewangelicki ujęty w ewidencji zabytków - do zachowania i ochrony; 

2) projektowane urządzenie terenu zielenią niską i wysoką jako terenu publicznej zieleni parkowej; 

3) zakaz zabudowy kubaturowej; 

4) dopuszczalne lokalizowanie niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem cmentarza 

jako terenu zieleni urządzonej. 

2. Na terenie ZPC obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) teren położony w granicach wyznaczonej strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego, o której mowa w § 5 

pkt 7 i 8; 

2) dopuszczalna realizacja obiektów i urządzeń małej architektury (np. ławki, śmietniki, elementy informacji 

wizualnej, oświetlenia) i infrastruktury komunikacyjnej, nie kolidujących z ustalonymi wymaganiami 

ochronnymi: 

- dopuszczalne ogrodzenie terenu (obejmujące co najmniej pierwotne założenie przestrzennego cmenta-

rza) w formie ogrodzenia ażurowego o wysokości do 1,5 m, murowanego z cegły licowej lub kamienia 

z wypełnieniem z elementów żelaznych kutych i/lub drewnianych, 

- nakaz stosowania w granicach terenu nawierzchni utwardzonych (chodników, placów, dróg, alejek) 

z materiału naturalnego (żwir, kamień), 

- dopuszcza się realizację elementów obiektów małej architektury i elementów ogrodzenia terenu z zastoso-

waniem jednorodnej formy architektonicznej oraz jednakowych materiałów budowlanych i kolorystyki; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 90%; 

4) zasady gospodarowania określone we właściwych przepisach szczególnych dla nieczynnych cmentarzy. 

3. Dla terenu ZPC obowiązuje zachowanie dotychczasowych granic wydzieleń geodezyjnych. 

4. Dla terenu ZPC obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - okre-

ślone dla infrastruktury komunikacyjnej w § 9. 

5. Dla terenu ZPC obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 

1) określone dla infrastruktury technicznej w § 10; 
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2) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się wyłącznie infrastrukturę telekomunikacyjną 

o nieznacznym oddziaływaniu. 

6. Dla terenu ZPC określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 

§ 24. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 

ZU - opisanych wyróżnikiem numerycznym ZU/1, ZU/2, ZU/3 ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny 

zieleni urządzonej: 

1) projektowane urządzenie terenów zielenią niską i wysoką; 

2) dopuszcza się realizację elementów infrastruktury komunikacyjnej, w tym przeznaczonej do ruchu pieszych 

wraz z towarzyszącymi obiektami małej architektury; 

3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach ZU obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80%; 

2) zakaz zabudowy kubaturowej; 

3) obowiązuje wykonanie pasa zieleni izolacyjnej w formie: 

a) rzędu drzew: minimum 1 drzewo koroniaste/10 mb, 

b) ciągłego pasma żywopłotu wzdłuż granicy z terenem drogi KDGP. 

3. Dla terenów ZU dopuszcza się podziały geodezyjne, zgodnie z ustalonym przeznaczeniem w nawiązaniu 

do dotychczasowych granic działek. 

4. Dla terenów ZU obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - okre-

ślone dla infrastruktury komunikacyjnej w § 9. 

5. Dla terenów ZU obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 

1) określone dla infrastruktury technicznej w § 10; 

2) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się wyłącznie infrastrukturę telekomunikacyjną 

o nieznacznym oddziaływaniu. 

6. Dla terenów ZU określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 

§ 25. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 

ZR/1, ZR/2 ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni nieurządzonej: 

1) tereny istniejącej zieleni niskiej i wysokiej; 

2) projektowane utrzymanie jako biologicznie czynne tereny zieleni nieurządzonej; 

3) zakaz zabudowy kubaturowej; 

4) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach ZR nie dopuszcza się dalszego podziału nieruchomości. 

3. Dla terenów ZR obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej określone w § 9. 

4. Dla terenów ZR określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 

§ 26. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 

WS/1, WS/2, WS/3 ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny wód powierzchniowych śródlądowych: 

1) WS/1: 

a) istniejący ciek wodny do utrzymania w stanie naturalnym, 

b) w granicach terenu występują urządzenia melioracji wodnych, dla których obowiązują ustalenia określo-

ne w § 7 pkt 2; 

2) WS/2, WS/3 - istniejące zbiorniki wodne do utrzymania w stanie naturalnym; 

3) zakaz zasypywania i przekształcania cieku i oczek wodnych; 

4) zakaz zabudowy; 

5) zakaz lokalizacji sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach WS nie dopuszcza się dalszego podziału nieruchomości. 

3. Dla terenów WS obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej określone w § 9. 

4. Dla terenów WS określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 
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§ 27. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem 

KDGP ustala się przeznaczenie podstawowe - teren drogi głównej ruchu przyspieszonego: 

1) istniejąca droga krajowa nr 6 relacji Łęgowo-Kołbaskowo do zachowania i dalszego użytkowania; 

2) droga główna ruchu przyspieszonego klasy GP; 

3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - lokalizowanie w pasie drogowym sieci infrastruktury tech-

nicznej niezwiązanych z drogą, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają. 

2. Na terenie KDGP dopuszczalna przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie 

z ustalonym przeznaczeniem: 

1) dopuszczalne utrzymanie charakterystycznych parametrów użytkowych i technicznych; 

2) w przypadku rozbudowy obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, 

b) adaptuje się istniejącą szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających, 

c) niedopuszczalne bezpośrednie włączenie nowych dróg dojazdowych wewnętrznych, 

d) nowe zjazdy: niedopuszczalne, 

e) zabrania się umieszczania reklam wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujących ośle-

pienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu. 

3. Dla terenu KDGP nie dopuszcza się dalszego podziału nieruchomości. 

4. Dla terenu KDGP określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 

§ 28. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 

KDD - opisanych wyróżnikiem numerycznym KDD/1, KDD/2, KDD/3, KDD/4, KDD/5, KDD/6, KDD/7 

ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny dróg dojazdowych: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg dojazdowych: 

a) istniejące drogi gminne do zachowania i dalszego użytkowania: 

- KDD/1 - droga gminna nr 170033Z, 

- KDD/2 - droga gminna nr 170032Z, 

- KDD/3 - droga gminna nr 170035Z, 

- KDD/4 - droga gminna nr 170037Z, 

- KDD/5 - droga gminna nr 170036Z, 

b) KDD/6, KDD/7 - projektowane drogi gminne; 

2) drogi dojazdowe klasy D; 

3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - lokalizowanie w pasie drogowym sieci infrastruktury tech-

nicznej niezwiązanych z drogą, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają. 

2. Na terenach istniejących dróg KDD dopuszczalna przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych 

i urządzeń zgodnie z ustalonym przeznaczeniem: 

1) w przypadku przebudowy: 

a) dopuszczalne utrzymanie charakterystycznych parametrów użytkowych i technicznych, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, 

c) adaptuje się istniejącą szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających, z projektowanymi miej-

scowymi poszerzeniami - jak na rysunku planu, 

d) dopuszczalne poszerzenie istniejących lub budowa nowych zjazdów; 

2) w przypadku rozbudowy obowiązują ustalenia określone w ust. 3. 

3. Na terenach projektowanych dróg KDD obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 10,0 m z miejscowymi poszerzeniami i placami 

manewrowymi - jak na rysunku planu; 

2) minimalna szerokość jezdni: 5,0 m; 

3) nie ogranicza się ilości zjazdów. 

4. W granicach terenu KDD/2 występuje - oznaczona na rysunku planu - strefa W.III ograniczonej ochrony kon-

serwatorskiej stanowiska archeologicznego, w której obowiązują zakazy i ograniczenia określone w § 5 pkt 2 i 3. 
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5. Dla terenów KDD dopuszcza się podział nieruchomości w celu wydzielenia działek pod drogi, na zasa-

dach jak w ustaleniach ust. 3. 

6. Dla terenów KDD określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 

§ 29. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 

KDW - opisanych wyróżnikiem numerycznym KDW/1, KDW/2, KDW/3, KDW/4, KDW/5, KDW/6, KDW/7, 

KDW/8, KDW/9, KDW/10, KDW/11, KDW/12, KDW/13, KDW/14, KDW/15 ustala się przeznaczenie pod-

stawowe - tereny dróg wewnętrznych: 

1) istniejące drogi wewnętrzne do zachowania i dalszego użytkowania jako drogi dojazdowe; 

2) projektowane drogi wewnętrzne dojazdowe; 

3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach istniejących dróg KDW dopuszczalna przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych 

i urządzeń zgodnie z ustalonym przeznaczeniem: 

1) w przypadku przebudowy: 

a) dopuszczalne utrzymanie charakterystycznych parametrów użytkowych i technicznych, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, 

c) adaptuje się istniejącą szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających, z projektowanymi miej-

scowymi poszerzeniami - jak na rysunku planu, 

d) dopuszczalne poszerzenie istniejących lub budowa nowych zjazdów; 

2) w przypadku rozbudowy obowiązują ustalenia określone w ust. 3. 

3. Na terenach projektowanych dróg KDW obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 8,0 m z miejscowymi poszerzeniami i placami 

manewrowymi - jak na rysunku planu; 

2) minimalna szerokość jezdni: 4,5 m; 

3) minimalna szerokość ciągów pieszo-jezdnych: 4,5 m; 

4) nie ogranicza się ilości zjazdów; 

5) w celu utwardzenia dróg i placów należy stosować nawierzchnie przepuszczalne i półprzepuszczalne (nie 

stosować szczelnego utwardzenia nawierzchni). 

4. W granicach terenów KDW/7, KDW/14 występuje - oznaczona na rysunku planu - strefa W.III ograni-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, w której obowiązują zakazy i ograniczenia 

określone w § 5 pkt 2 i 3. 

5. Dla terenów KDW dopuszcza się podział nieruchomości w celu wydzielenia działek pod drogi we-

wnętrzne, na zasadach jak w ustaleniach ust. 3. 

6. Dla terenów KDW określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 

§ 30. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 

KDX - opisanych wyróżnikiem numerycznym KDX/1, KDX/2, KDX/3, KDX/4, KDX/5, KDX/6, KDX/7, 

KDX/8, KDX/9, KDX/10, KDX/11, KDX/12, KDX/13, KDX/15, KDX/16, KDX/17, KDX/18, KDX/19, 

KDX/20, KDX/21, KDX/22 ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny ciągów pieszo - jezdnych we-

wnętrznych: 

1) istniejące drogi wewnętrzne do zachowania i dalszego użytkowania jako ciągi pieszo - jezdne; 

2) projektowane ciągi pieszo - jezdne; 

3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach istniejących dróg wewnętrznych adaptowanych na ciągi pieszo - jezdne KDX dopuszczalna 

przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych i urządzeń: 

1) w przypadku przebudowy: 

a) dopuszczalne utrzymanie charakterystycznych parametrów użytkowych i technicznych jak dla ciągów 

pieszo - jezdnych, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 20 – Poz. 2943



c) adaptuje się istniejącą szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających, z projektowanymi miej-

scowymi poszerzeniami - jak na rysunku planu, 

d) dopuszczalne poszerzenie istniejących lub budowa nowych zjazdów; 

2) w przypadku rozbudowy obowiązują ustalenia określone w ust. 3. 

3. Na terenach projektowanych ciągów pieszo - jezdnych KDX obowiązują ustalenia dotyczące zagospoda-

rowania terenu: 

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 5,0 m z miejscowymi poszerzeniami jak na rysun-

ku planu; 

2) minimalna szerokość ciągów pieszo-jezdnych: 4,5 m; 

3) nie ogranicza się ilości zjazdów; 

4) w celu utwardzenia dróg i placów należy stosować nawierzchnie przepuszczalne i półprzepuszczalne (nie 

stosować szczelnego utwardzenia nawierzchni). 

4. W granicach terenów KDX/10, KDX/12 występuje - oznaczona na rysunku planu - strefa W.III ograni-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, w której obowiązują zakazy i ograniczenia 

określone w § 5 pkt 2 i 3. 

5. Dla terenów KDX dopuszcza się podział nieruchomości w celu wydzielenia działek pod drogi wewnętrz-

ne, na zasadach jak w ustaleniach ust. 2 i 3. 

6. Dla terenów KDX określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 

§ 31. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem E 

- opisanych wyróżnikiem numerycznym E/1, E/2, E/3 ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny infrastruk-

tury technicznej - elektroenergetyka: 

1) istniejące stacje transformatorowo-rozdzielcze do zachowania i dalszego użytkowania; 

2) dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy i budowę nowych obiektów budowlanych i urządzeń 

zgodnie z ustalonym przeznaczeniem. 

2. Na terenach E obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu; 

2) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 80%; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10%. 

3. Dla terenów E obowiązują zasady podziału nieruchomości: 

1) zachowanie dotychczasowych granic wydzieleń geodezyjnych; 

2) nie dopuszcza się podziału nieruchomości. 

4. Dla terenów E obowiązują ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej określone w § 9. 

5. Dla terenów E określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w § 12, na 1%. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 32. Na obszarze objętym planem traci moc uchwała Nr XIII/83/96 Rady Gminy Sławno z dnia 26 marca 

1996 r. w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno (ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Słupskiego z 1996 r. Nr 14, poz. 52). 

§ 33. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno. 

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Sławno. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Sławno 

 

Marta Hołowata 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/190/2016 

Rady Gminy Sławno 

z dnia 10 czerwca 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

§ 1. 1. Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla miej-

scowości Bobrowiczki w gminie Sławno - wyłożonego do publicznego wglądu wraz prognozą oddziaływania 

na środowisko w dniach od 15 stycznia 2016 r. do 12 lutego 2016 r. - wniesiono łącznie 4 pisma zawierające 6 uwag, 

zgodnie z ich wykazem stanowiącym integralną część dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych. 

2. Wójt Gminy Sławno rozpatrzył wniesione uwagi i przedstawił Radzie Gminy listę nieuwzględnionych 

uwag. 

3. Rada Gminy Sławno, po uprzednim rozpatrzeniu, rozstrzyga w § 2 o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do projektu planu. 

§ 2. 1. Uwaga dotycząca ustalenia na wydzielonym terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z to-

warzyszącą zabudową usługową (oznaczonym symbolem 2MN/17) możliwości instalacji masztów o wysokości 

do 40 m (nie będących masztami telefonii komórkowej): 

1) została nie uwzględniona; 

2) uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

a) w projekcie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla miejsco-

wości Bobrowiczki w gminie Sławno” nie ustalono szczegółowych warunków dla lokalizacji w obszarze 

objętym planem takich obiektów budowlanych jak wieże i maszty, 

b) zgłoszona uwaga, którą należy zakwalifikować jako formę wniosku złożonego do planu po terminie, nie 

może być na tym etapie procedury planistycznej uwzględniona w zaopiniowanych i uzgodnionych 

(z wszystkimi właściwymi instytucjami i organami) rozwiązaniach przyjętych w obecnym projekcie planu, 

c) plan miejscowy został sporządzony w sposób uwzględniający obowiązujące przepisy odrębne (zgodnie 

z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym): 

- na podstawie art. 46 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunika-

cyjnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 880 z późn. zm.) w projekcie planu nie wprowadzono zakazów loka-

lizowania inwestycji z zakresu łączności publicznej, w tym budowy telekomunikacyjnych obiektów 

budowlanych (np. wież antenowych, masztów i konstrukcji wsporczych), 

- możliwość taka podlega ograniczeniom na terenach o przeznaczeniu na cele zabudowy jednorodzin-

nej, gdzie dopuszczalna jest wyłącznie lokalizacja infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym 

oddziaływaniu, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 przedmiotowej ustawy, 

c) w związku z powyższym na wydzielonym terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzy-

szącą zabudową usługową (oznaczonego symbolem 2MN/17) nie jest możliwa . budowa masztów insta-

lacji radiokomunikacyjnej wraz z konstrukcją wsporczą o wysokości powyżej 5 m, 

d) zgodnie z planem istnieje natomiast możliwość lokalizacji obiektów, o których mowa we wniesionej 

uwadze, np. na terenach zabudowy usługowej, w tym w granicach sąsiedniego terenu oznaczonego sym-

bolem 1U/1 stanowiącego część tej samej działki w obrębie geod. Bobrowiczki. 

2. Uwaga dotycząca ustalenia na wydzielonym terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzy-

szącą zabudową usługową dopuszczalnego udziału powierzchni zabudowy usługowej do 20%: 

1) została nie uwzględniona; 

2) uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

a) w projekcie zmiany planu dla terenów oznaczonych symbolem 2MN (terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługowej) w ustaleniach dotyczących kształtowania zabudo-

wy i zagospodarowania terenu - określono: 

- maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki: 30%, 

- maksymalny udział powierzchni zabudowy usługowej w powierzchni działki: 10%, 
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b) zgłoszony w uwadze wniosek o ustalenie w granicach terenu 2MN/17 dopuszczalnego udziału po-

wierzchni zabudowy usługowej do 20% nie jest możliwy do spełnienia, gdyż wówczas byłby to teren za-

budowy usługowej (ewentualnie z zabudową mieszkaniową jednorodzinną towarzyszącą), a więc o funk-

cji niezgodnej z ustalonym przeznaczeniem podstawowym dla wydzielonego terenu. 

§ 3. Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz ze 

szczegółowym uzasadnieniem sposobu ich rozpatrzenia stanowi integralną część dokumentacji prac planistycz-

nych. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/190/2016 

Rady Gminy Sławno 

z dnia 10 czerwca 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkań-

ców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 

stanowią zadania własne gminy, z wyłączeniem zadań o których mowa w przepisach odrębnych. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone do zadań własnych gminy, zapisane w zmianie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla miejscowości Bobrowiczki w gminie 

Sławno - traktowane jako zadania wspólne lub realizowane samodzielnie - obejmują: 

1) wydzielenie i budowę, wraz z oświetleniem i uzbrojeniem podziemnym, projektowanych dróg dojazdo-

wych gminnych KDD/6, KDD/7 służących do obsługi nowych terenów przeznaczonych w planie pod za-

budowę; 

2) ewentualne wydzielenie (poszerzenie) i budowę lub modernizację, wraz z oświetleniem i uzbrojeniem pod-

ziemnym, dróg dojazdowych gminnych KDD/1, KDD/2, KDD/3, KDD/4, KDD/5 służących do obsługi te-

renów przeznaczonych w planie pod uzupełnienie istniejącej zabudowy; 

3) sieć wodociągową, służąca do obsługi terenów przyległych; 

4) sieć i urządzenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, służącej do obsługi terenów przyległych; 

5) sieć i urządzenia kanalizacji sanitarnej tłocznej, służącej do obsługi terenów przyległych; 

6) sieć i urządzenia kanalizacji deszczowej, odwadniającej drogi publiczne oraz służącej do obsługi terenów 

przyległych. 

§ 2. 1. Realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiącej zadania własne gminy prze-

widuje się sukcesywnie, w miarę przygotowywania nowych terenów inwestycyjnych, uwzględniając rachunek 

ekonomiczny i efektywność inwestycji, czyli wysokość nakładów przypadających na jednego mieszkańca, ko-

rzystającego z wybudowanej infrastruktury. 

2. Realizacja zadań prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, 

działającymi i inwestującymi na terenie gminy, w sposób zapewniający koordynację prac przy realizacji po-

szczególnych elementów uzbrojenia technicznego wraz z budową dróg i ich nawierzchni. 

3. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w tym m. in. 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej, ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków i ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

§ 3. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, zapisanych w zmianie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla miejscowości Bobrowiczki w gminie Sławno, które 

należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przy czym limity wydatków budżetowych na programy inwestycyjne 

ustala się corocznie w uchwale budżetowej, a wieloletnie określa się w wieloletniej prognozie finansowej 

uchwalanej przez Radę Gminy. 

2. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elektrycznej 

- stanowiące pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - są realizowane w sposób określony w art. 7 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Inwestycje te nie 

są finansowane z udziałem środków własnych gminy, za wyjątkiem wykonania oświetlania dróg, których gmi-

na jest zarządcą. 

3. Dopuszcza się finansowanie realizacji zadań także z zewnętrznych, z poza budżetu gminy, źródeł, w tym 

funduszy na rozwój regionalny, pożyczek i kredytów preferencyjnych lub umów z innymi podmiotami. 

4. Koszty realizacji zadań będą każdorazowo określane na podstawie indywidualnych wycen i kosztorysów. 
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