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UCHWAIA NR XII/155/11 

 RAŚY MIASTA KOIOBRZśG 

 z dnia 12 ”audziernika 2011 r. 

w sprawie u”owawnienia Śyrektora Miejskiego O`rodka Pomocy S”oJecznej w KoJobrzegu 

do ”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawach ”rzyznawania `wiadczeL ”omocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów. 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 

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

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

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113) i art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 r. o systemie o`wiaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, 

Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, 

poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 

poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 

poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, 

poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 

Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Miasta KoJobrzeg uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. U”owawnia się Dyrektora Miejskiego O`rodka Pomocy S”oJecznej w KoJobrzegu do ”rowadzenia 
”ostę”owania, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu ad-

ministracji ”ublicznej dotyczących ”rzyznawania `wiadczeL ”omocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów na ”odstawie ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 r. o systemie o`wiatyŁ 

§ 2. Traci moc uchwaJa Nr XXXV/456/05 Rady Miejskiej w KoJobrzegu z dnia 25 kwietnia 2005 r. 

w s”rawie u”owawnienia do zaJatwiania s”raw w przedmiocie przyznawania uczniom i innym osobom 

u”rawnionym do `wiadczeL ”omocy materialnej o charakterze socjalnym. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 
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UCHWAIA NR XII/101/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W POICZYNIś-ZDROJU 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta PoJczyn-ZdrójŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 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, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, 

Nr 40, poz. 230; z 2011 r.: Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 ust. 1 
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ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717; z 2004 r.: Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.: Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 

poz. 1087; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.: Nr 127, poz. 880; z 2008 r.: 

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r.: Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r.: Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miejska w PoJczynie-Zdroju 

uchwala, co nastę”uje: 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XL/313/2005 Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju z dnia 26 ”audziernika 
2005 r. zmienionej uchwaJą Nr VIII/76/2007 Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju z dnia 30 maja 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
PoJczyn-źdrój oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy PoJczyn - źdrój ”rzyjętym uchwaJą XLVIł377ł2002 Rady Miejskiej w PoJczynie-

Zdroju z dnia 26 czerwca 2002 r., zmienionym uchwaJą Nr XLVI/377/2006 Rady Miejskiej w PoJczynie-

Zdroju z dnia 1 marca 2006 r. i uchwaJą Nr XXXVIII/319/2009 Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju z dnia 

20 lipca 2009 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta PoJczyn-źdrój, 
obejmujący obszar o Jącznej ”owierzchni 31,25 ha, oznaczony na rysunkach planu. 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1a - rysunek miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta PoJczyn-źdrój 
obszar `ródmie`cie w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 1b - rysunek miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta PoJczyn-źdrój 
dla terenu przy ul. Sportowej w skali 1:1000; 

3) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

PoJczyn-źdrój; 
4) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

5) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

3Ł Na rysunku ”lanu okre`lono nastę”ujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) ”rzeznaczenie terenów; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) budynki w”isane do rejestru zabytków; 
6) budynki o walorach zabytkowych; 

7) budynki o niskich walorach przestrzennych; 

8) budynki wyburzone lub ”rzeznaczone do rozbiórki; 
9) granicę obszaru zabytkowego ukJadu urbanistycznego w”isanego do rejestru zabytków; 
10) granicę strefy WIII ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego; 
11) granicę strefy ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy; 

12) granicę strefy ochrony uzdrowiskowej ｭAｬ; 
13) granicę obszaru ochrony górniczej; 
14) ”otencjalną lokalizację nowej zabudowy, w tym rozbudowy (wolnostojącej, zwartej, plombowej); 

15) sJuwebno`ć ”rzej`cia i przejazdu; 

16) istniejące (do zachowania) i ”rojektowane ”rze`wity, bramy, ”rzej`cia; 
17) gJówne ”rzestrzenie ”ubliczneŁ 

Ustalenia ogólneŁ 

§ 2. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów - na rysunku oznaczono symbolami przeznaczenie te-

renów: 

1) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
3) MW,U,MN - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej, teren zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

4) U - teren zabudowy usJugowej; 
5) U,MN - teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
6) Uz - teren zabudowy usJug zdrowia; 
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7) Ua - teren zabudowy usJug administracji; 
8) Uo - teren zabudowy usJug o`wiaty; 
9) Uk - teren zabudowy usJug kultury; 
10) Ua,U - teren zabudowy usJug administracji, teren zabudowy usJugowej; 
11) Ukr - teren zabudowy usJugowej kultu religijnego; 
12) Uz,MW - teren zabudowy usJug zdrowia, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
13) Uz,Uk - teren zabudowy usJug zdrowia, teren zabudowy usJug kultury; 
14) Ut,Uz - teren zabudowy usJug turystyki, teren zabudowy usJug zdrowia; 
15) P,U - teren obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, teren zabudowy usJugowej; 
16) ZP - teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce); 
17) ZP,KDWp - teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce) teren ulic wewnętrznych - ciągi ”iesze; 
18) ZP,Kp - teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce), teren ”arkingów; 
19) Kg,U - teren zabudowy garawowej, teren zabudowy usJugowej; 
20) WS - teren wód ”owierzchniowych `ródlądowych; 
21) E - teren obiektów i urządzeL elektroenergetycznych (trafostacje); 
22) W - teren urządzeL i obiektów wodociągowych; 
23) KP - teren placu publicznego; 

24) KDz - teren ulic publicznych klasy zbiorczej; 

25) KDl - teren ulic publicznych klasy lokalnej; 

26) KDd - teren ulic publicznych klasy dojazdowej; 

27) KDW - teren ulic wewnętrznych; 
28) KDWpj - teren ulic wewnętrznych - ciągi ”ieszo-jezdne; 

29) KDWp - teren ulic wewnętrznych - ciągi ”ieszeŁ 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) nalewy zachować i kontynuować lokalizację tradycyjnej wielofunkcyjnej zwartej zabudowy kwartaJo-

wej oraz wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej i usJugowej, wJa`ciwej dla charakteru ”rzestrzeni 
miejskiej; 

2) nakazuje się zachowanie warto`ciowej historycznej zabudowy `wiadczącej o towsamo`ci ”rzestrzen-

nej miasta, w szczególno`ci obiektów okre`lonych na rysunku ”lanu jako obiekty w”isane do rejestru 
zabytków i o walorach zabytkowych; 

3) ustala się likwidację zdeka”italizowanej zabudowy gos”odarczej, takwe historycznej, o niskich walo-

rach architektonicznych i technicznych oraz substandardowych i tymczasowych ”awilonów usJugo-

wych, a takwe obiektów, które w dniu uchwalenia ”lanu nie ”osiadaJy ”rawomocnych decyzji o po-

zwoleniu na uwytkowanie, lub ”ozwolenia na budowę; 
4) do”uszcza się zmianę s”osobu uwytkowania (wraz z rozbudową i ”rzebudową) budynków gos”odar-

czych, szczególnie o tradycyjnych, historycznych walorach architektonicznych lub cechach zabytko-

wych (nieoznaczonych na rysunku ”lanu), ”oJowonych w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej 
ukJadu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy bez prawa nadbudowy dodatkowej kondygnacji; 

5) na rysunku ”lanu oznaczono granice dziaJek lub gru”y dziaJek tworzących nieruchomo`ci ”rzeznaczo-

ne do ws”ólnego zagos”odarowania i obsJugi komunikacyjnej; 
6) w zalewno`ci od uwarunkowaL wJasno`ciowych do”uszcza się korektę granic, o których mowa 

w pkt 5, w szczególno`ci Jączenie ich w większe zes”oJy tworzące nieruchomo`ci, które mogą być 
kompleksowo zagospodarowane w ramach programu rewitalizacji i udostę”nione czę`ciowo lub caJ-
kowicie do uwytku ”ublicznego; 

7) w ramach wewnętrznych ”rzestrzeni terenów oznaczonych symbolami 35MW,U; 36MW,U; 37MW,U; 
42MW,U; 48MW,U, 58MW,U po wyburzeniu zabudowy o której mowa w pkt 3 do”uszcza się kom-

pleksowe ich zagospodarowanie z wprowadzeniem zieleni i obiektów maJej architektury, w tym ”laców 
zabaw oraz do”uszcza się tworzenie ciągów usJugowo-handlowych (dziedziLce, ”asawe) z uwzględ-

nieniem ustaleL § 5; 

8) przestrzenie publiczne - ulice, place, parki, skwery i zieleLce oraz ciągi ”iesze, winny być realizowane 
jako przestrzenie re”rezentacyjne, urządzone i wy”osawone urządzeniami ”omocniczymi w jednolitej 

stylistyce, maJą architekturą, nawierzchniami it”Ł; 
9) na rysunku ”lanu wskazano ”rojektowaną zabudowę o fakultatywnych obrysach, tworzących ”ierzeje 

zwarte lub zabudowę ”lombową, zgodnie z obowiązującą linią zabudowy okre`loną na rysunku ”lanu, 
”rzy czym ”ierzeje zwarte mowe tworzyć zabudowa s”eJniająca nastę”ujące warunki: 
a) co najmniej jedna `ciana boczna budynku zlokalizowana jest na granicy z dziaJką sąsiednią i przy-

lega do istniejącej lub ”rojektowanej zabudowy, 
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b) szeroko`ć elewacji budynku zajmuje nie mniej niw 75% szeroko`ci frontu dziaJki, a w przypadku 

braku ”rzeszkód technicznych i ”rawnych 100% szeroko`ci frontu dziaJki, 
c) wysoko`ć budynku od”owiada wysoko`ci budynków zlokalizowanych na dziaJkach sąsiednich 

z uwzględnieniem ustaleL pkt 13; 

10) wysoko`ć nowej zabudowy ”owinna być dostosowana do wysoko`ci istniejącej w sąsiedztwie zabu-

dowy historycznej i nie ”owinna jej ”rzekraczać z uwzględnieniem ustaleL pkt 13; 

11) w ustaleniach szczegóJowych wysoko`ć istniejących i rozbudowywanych budynków wyrawono w kondy-

gnacjach, natomiast dla noworealizowanych budynków o”rócz liczby kondygnacji okre`lono maksy-

malną wysoko`ć w metrach; 

12) ustalone maksymalne wysoko`ci nie dotyczą elementów technicznych i wy”osawenia technicznego 
budynków oraz obiektów infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej; 

13) wysoko`ć ”rojektowanych budynków ”lombowych nie mowe być wywsza o więcej niw 1,2 m od ist-

niejących bez”o`rednio sąsiadujących budynków zabytkowych, w odniesieniu do górnej krawędzi 
elewacji frontowej i `cian bocznych (takwe murków ogniowych); 

14) ograniczenie pkt 13 nie dotyczy takich elementów jak akcenty architektoniczne (n”Ł wiewyczki, sy-

gnaturki itp.) oraz sytuacji gdy dla sąsiedniego budynku do”uszczono mowliwo`ć nadbudowy; 
15) w granicach obszaru w”isanego do rejestru zabytków do”uszcza się lokalizację zabudowy ”omocni-

czej (budynków gos”odarczych i garawowych) wyJącznie w zabudowie oficynowej o wysoko`ci kale-

nicy lub okapu nie większej niw wysoko`ć kalenicy lub wysoko`ć oka”u budynku do którego oficyna 
będzie ”rzybudowana i nie niwszej niw 5 m; 

16) ”oza granicami obszaru w”isanego do rejestru zabytków do”uszcza się realizację zabudowy ”omoc-

niczej przy czym: 

a) budynki winny być lokalizowane w odsunięciu od linii zabudowy tjŁ w odlegJo`ci nie mniejszej niw 
”oJowa dJugo`ci bocznej `ciany budynku zlokalizowanego na froncie dziaJki; 

b) budynki lokalizowane ”rzy granicach dziaJek (bocznych i tylnych), winny s”eJniać warunki okre-

`lone w ”rze”isach odrębnych; 
17) zakazuje się lokalizacji blaszanych: garawy i obiektów gos”odarczych; 
18) dla budynków zlokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego 

i zabytkowej zabudowy ustala się: 
a) obowiązek zachowania skali zabudowy i gabarytów budynków ”rojektowanych, w tym proporcji 

rzutu ”oziomego, nawiązujących do historycznych, dotyczy równiew wysoko`ci budynków oraz 
szeroko`ci frontów budynków; skala i gabaryty budynków nie mogą ”rzekraczać ”arametrów za-

budowy zabytkowej w bez”o`rednim sąsiedztwie lub w ramach danego terenu z zastrzeweniem 
§ 3 pkt 14, 

b) w przypadku zmiany pokrycia dachu na obiekcie o walorach zabytkowych, nakazuje się dosto-

sowanie w zakresie kolorystyki i materiaJu do ”okrycia historycznego wystę”ującego na tym bu-

dynku lub w dokumentacji archiwalnej obiektu lub w ”rzy”adku ich braku nawiązanie do ”okrycia 

i kolorystyki na innym obiekcie zabytkowym ”oJowonym na tym samym terenie, 
c) w ”rzy”adku zmiany geometrii dachu na obiektach bez warto`ci zabytkowych lub realizacji da-

chów na obiektach nowych nakazuje się nawiązanie w zakresie geometrii, kolorystyki i materiaJu 
do geometrii i pokrycia na obiekcie o walorach zabytkowych o takim samym przeznaczeniu, zlo-

kalizowanym w obrębie terenu na którym jest sytuowany lub poza tym terenem, 

d) w ”rzy”adku zmiany ”okrycia dachu na obiektach bez warto`ci zabytkowych, nakazuje się na-

wiązanie w zakresie kolorystyki i materiaJu do ”okrycia na obiekcie o walorach zabytkowych, 

o takim samym przeznaczeniu zlokalizowanym w obrębie terenu, na którym jest sytuowany lub 
poza tym terenem zgodnie ze wskazaniem w ustaleniach szczegóJowych; 

e) do”uszcza się ”rzebudowę elewacji frontowych budynków nie będących zabytkami, zmieniającą 
geometrię otworów okiennych i drzwiowych na ”otrzeby nowych funkcji wyJącznie w kondygna-

cji ”arteru, ”od warunkiem zachowania kom”ozycji architektonicznej caJej elewacji (”odziaJy, 
osie, ujednolicenie architektonicznie i materiaJowo ”ierwszej kondygnacji nadziemnej), 

f) w zakresie kolorystyki budynków ustala się nawiązanie do oryginalnej historycznej kolorystyki na 
innych obiektach zabytkowych ”oJowonych na tym samym terenie lub w bez”o`rednim jego są-
siedztwie, 

g) zakazuje się stosowania do wykoLczenia elewacji budynków, materiaJów nie stosowanych histo-

rycznie takich jak okJadziny ceramiczne, z tworzyw sztucznych, blach itp., 

h) zakazuje się stosowania kontrastowych zestawieL kolorystycznych w ramach jednego budynku; 
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19) geometria dachów i nachylenie ”oJaci dachowych okre`lono w ustaleniach szczegóJowych dla ”o-

szczególnych terenów ”rzy czym: 
a) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub ”ochyJych jednos”adowych dla zabudowy oficy-

nowej, 

b) do”uszcza się ”rzekroczenie maksymalnego kąta ”ochylenia ”oJaci dachowych w przypadku re-

alizacji dachów mansardowych do 70°; 

20) na wszystkich terenach ustala się ”okrycie dachów ”ochyJych o nachyleniu ”owywej 30° dachówką 
ceramiczną, betonową lub innym materiaJem dachówko”odobnym z uwzględnieniem ustaleL pkt 19, 

”rzy czym na terenach ”oJowonych w granicach obszaru w”isanego do rejestru zabytków zakazuje się 
stosowania materiaJów dachówko”odobnych; 

21) na rysunku planu oznaczono budynki o niskich walorach ”rzestrzennych, dla których ustala się rehabi-

litację, waloryzację ”rzestrzenną lub rozbiórkę; 
22) budynki o niskich walorach przestrzennych zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej winny 

być ”rzebudowywane na zasadach okre`lonych w niniejszym paragrafie, a ponadto: 

a) do”uszcza się nadbudowę budynków o ”Jaskich dachach o nową kondygnację w ramach podda-

sza uwytkowego z dachami ”ochyJymi, dwu lub wielos”adowymi lub realizację dachów ”ochyJych 
dwu lub wielospadowych, 

b) do”uszcza się rozczJonkowanie elewacji budynków blokowych (”odziaJ elewacji na szeroko`ci, 
zrównicowanie wysoko`ci górnej krawędzi elewacji i dachów z zachowaniem skomponowanego 

wyglądu architektonicznego) z dostosowaniem ”arametrów i detalu przebudowywanych budyn-

ków do otaczającej zabudowy o walorach zabytkowych, 

c) do”uszcza się ”rzybudowanie nowej elewacji skJadającej się z wysuniętego w stronę ulicy ”arteru, 
loggii, balkonów, czy nowych `cian osJonowych; 

23) na rysunku ”lanu wskazano budynki, istniejące i ”rojektowane, dla których wskazuje się zachowanie 
istniejących lub realizację nowych bram lub ”rze`witów ”od budynkami; 

24) nową zabudowę, rozbudowywane czę`ci budynków lokalizować wg obowiązujących lub nie”rzekra-

czalnych linii zabudowy, okre`lonych na rysunku ”lanu; 
25) do”uszcza się wysunięcia ”oza linie zabudowy: 

a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej ”arteru: do 0,5 m, 

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp: do 1,3 m, 

c) innych elementów ”rogramu architektonicznego (”rzedsionków, daszków nad wej`ciami, studzie-

nek do`wietlających ”iwnice oraz elementów ws”artych na sJu”ach): do 1,5 m, 

d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami; 
26) ”rojektowane zakJady ”rodukcyjne, bazy i skJady nalewy otaczać sz”alerami zieleni izolacyjnej, ”od-

kre`lającymi strukturę ”rzestrzenną i ”odziaJy funkcjonalne i wJasno`ciowe; 
27) maksymalna wysoko`ć zabudowy na terenach ”rodukcyjnych okre`lonych w ustaleniach szczegóJo-

wych, nie dotyczy budowli i obiektów technologicznych zakJadów; 
28) ustalenia ”lanu ”ozostawiają swobodę w ksztaJtowaniu geometrii dachów na terenach obiektów ”ro-

dukcyjnych, skJadów i magazynów; 
29) na terenach obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów oraz usJug, o ile ”rze”isy odrębne tego 

jednoznacznie nie zabraniają, do”uszcza się lokalizację budynków na granicy bocznej dziaJki budowlanej; 
30) wszystkie wyznaczone na rysunku ”lanu tereny zabudowane są terenami rehabilitacji istniejącej za-

budowy i infrastruktury technicznej; 

31) na terenie strefy ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy zakazuje 

się realizacji no`ników reklamowych wolnostojących, tablic natynkowych, banerów, neonów oraz za-

kazuje się malowania reklam na `cianach budynków; 
32) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w s”osób zmieniający lub zakrywający 

elementy wystroju architektonicznego, np.: kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balustrady, 

gzymsy i zwieLczenia, ”Jyciny i kom”ozycje sztukatorskie, ”oJacie dachowe it”Ł; 
33) na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy, do-

”uszcza się stosowanie reklam na budynkach w ”ostaci znaków w formie wy”ukJego liternictwa 
umieszczanego na elewacji zabudowy, tablic (szyldów) reklamowych, w tym semaforowych mocowa-

nych do elewacji obiektów o ”owierzchni, mierzonej ”o obrysie zewnętrznym, nie większej niw 1,5 m², 
”od warunkiem, we jest dostosowana formą i stylem do kompozycji i detalu elewacji i dotyczy prowa-

dzonej na terenie dziaJki lub zes”oJu dziaJek do których ”osiada się tytuJ ”rawny dziaJalno`ci; 
34) w ramach ”rzestrzeni ”ublicznych do”uszcza się lokalizację wolnostojących no`ników reklamowych 

w ”ostaci tradycyjnych sJu”ów w formie walca o `rednicy do 150 cm i wysoko`ci nie ”rzekraczającej 
400 cm, ”rzekrytych zadaszeniem ”Jaskim lub w ksztaJcie ko”uJy, stowka ”rzy czym jego lokalizacja 
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nie mowe ”owodować ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszcza-

nia znaków i sygnaJów drogowych oraz dla ”rowadzenia sieci inwynieryjnych; 
35) na ”ozostaJym obszarze ”lanu do”uszcza się realizację no`ników reklamowych wolnostojących ”rzy 

czym: 

a) dla dziaJki budowlanej na terenach usJugowych o Jącznej ”owierzchni nie większej niw 5 m², mie-

rzonej ”o obrysie zewnętrznym, 
b) dla dziaJki budowlanej na terenach ”rodukcyjno - usJugowych o Jącznej ”owierzchni nie większej 

niw 10 m², 
c) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami: 

- Jączna ”owierzchnia, mierzona ”o obrysie zewnętrznym nie mowe być większa niw 3 m², 
- jest to reklama w formie tablic reklamowych mocowanych do elewacji obiektów lub ogrodzeL, 
- dotyczy prowadzonej na terenie dziaJki lub zes”oJu dziaJekŁ 

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) obszar ”lanu ”oJowony w granicach otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego - realizacja wszelkich 

inwestycji musi uwzględniać zasady zagospodarowania i uwytkowania terenu oraz zakazy okre`lone 

w ”rze”isach odrębnych, 
2) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu (o charakterze ”arkowym, starodrzew, inne drzewa 

w wieku dojrzaJym wyrówniające się wysokimi walorami ”rzyrodniczymi i estetycznymi) oraz likwidacji 

innej zieleni stanowiącej element kom”ozycji zes”oJów zabudowy lub zes”oJu zieleni; 
3) usuwanie drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, mowe nastą”ić jedynie w przypadku: 

a) zagrowenia bez”ieczeLstwa ludzi i mienia, 

b) uzasadnionej wycinki o charakterze ”ielęgnacyjnym i ”orządkowym, 
c) wycinka drzew spowodowana projektowanym zagospodarowaniem, wymaga wprowadzenia na-

sadzeL zastę”czych; 
4) w”rowadzać nowe zadrzewienia wzdJuw gJównych ciągów komunikacji drogowej; 
5) tereny ”oJowone w sąsiedztwie linii brzegowej rzek, nalewy zagos”odarować w s”osób wykluczający 

jej zanieczyszczenie, ”o”rzez wJa`ciwe uksztaJtowanie terenu oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej; 
6) zakazuje się zmian uksztaJtowania terenów ”rzylegJych do wód, mających w”Jyw na warunki ”rze-

”Jywu wody zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
7) gos”odarkę wodno-`ciekową nalewy rozwiązać w s”osób wykluczający zanieczyszczenie wód wgJęb-

nych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
8) dla wszystkich terenów z wyjątkiem usJugowo-produkcyjnych, oznaczonych symbolem P,U zakazuje 

się lokalizacji nowych ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre`lonych 

w ”rze”isach odrębnych, z wyJączeniem inwestycji celu ”ublicznego; 
9) na terenach produkcyjno-usJugowych oznaczonych symbolem P,U do”uszcza się inwestycje klasyfi-

kowane jako mogące znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których s”orządzenie ra”ortu o od-

dziaJywaniu na `rodowisko nie jest wymagane i dla których ”ostę”owanie w zakresie oddziaJywania 
na `rodowisko wykawe brak negatywnego w”JywuŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) niniejszy ”lan okre`la obiekty i obszary zabytkowe objęte ochroną konserwatorską w nastę”ujący s”osób: 
a) obszary i obiekty w”isane do rejestru zabytków objęte `cisJą ochroną konserwatorską na zasa-

dach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych: 
Lp. obiekt adres nr rejestru 

a) zamek ul. Zamkowa 91 

b) ko`cióJ ul. Mariacka 539 

c) dom z oficynami ul. 5 Marca 21 1226/1-2 

d) stare miasto   491 

b) obiekty o wysokich walorach zabytkowych objęte ochroną na ”odstawie niniejszego ”lanu ze-

stawione w tabeli i oznaczone na rysunku planu: 

Lp. obiekt adres datowanie 

1 kamienica ul. Demokracji 2 XIX / XX w 

2 kamienica ul. Grunwaldzka 21 2 ”oJŁ XIX wŁ 
3 kamienica ul. Grunwaldzka 23 kon. XIX w. 

4 kamienica ul. Grunwaldzka 24 1912 

5 poczta ul. Grunwaldzka 27 pocz. XX w. 

6 szkoJa z salą gimnastyczną ul. Grunwaldzka 34 2 ”oJŁ XIX wŁ 
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7 kamienica ul. Grunwaldzka 38 XIX / XX w. 

8 kamienica ul. Grunwaldzka 40 kon. XIX w. 

10 dom mieszkalny d. pensjonat ul. Grunwaldzka 42 kon. XIX w. 

11 kamienica ul. Mariacka 1A ”oJŁ XIX wŁ 
12 kamienica ul. Mariacka 5 2 ”oJŁ XIX wŁ 
13 kamienica ul. Mariacka 9 pocz. XX w. 

14 kamienica ul. Moniuszki 2 k. XIX w. 

15 kamienica ul. Ogrodowa 1a 1892 

16 dom mieszkalny ul. Okrzei 3 XIX / XX w. 

17 kamienica ul. Okrzei 5 1904 

18 kawiarnia ul. Parkowa 2 XIX/XX w. 

19 kamienica ul. Targowa 1 k. XIX w. 

20 kamienica ul. Targowa 3 k. XIX w. 

21 ratusz PlŁ Wolno`ci 3 k. XIX w. 

22 kamienica Pl. Wolno`ci 8 pocz. XX w., 

23 ratusz, obŁ Urząd Stanu Cywilnego i dom mieszkalny PlŁ Wolno`ci 11 ”oJŁ XVIII wŁ, ”Ł XX wŁ 
24 kamienica ul. 5-tego Marca 5 pocz. XX w. 

25 kamienica ul. 5-tego Marca 7 4 ćwierć XIX wŁ 
26 kamienica ul. 5-tego Marca 10 pocz. XX w. 

27 kamienica ul. 5-tego Marca 12 4 ćwierć XIX wŁ 
28 kamienica ul. 5-tego Marca 16 2 ćwierć XIX wŁ 
29 kamienica ul. 5-tego marca 18 1 ćwierć XX w 

30 kamienica ul. 5-tego Marca 20 3-4 ćwierć XIX -  
 1 ćwierć XX wŁ 

31 restauracja ul. 5-tego Marca 24 XIX/XX w 

32 kamienica ul. 5-tego Marca 36 pocz. XX w. 

33 kamienica ul. Wiejska 1 pocz. XX w. 

 

c) obiekty o walorach zabytkowych objęte ochroną na ”odstawie niniejszego ”lanu, oznaczone na 
rysunku planu zestawione w tabeli i oznaczone na rysunku planu, 

Lp. obiekt adres datowanie 

1 dom mieszkalny ul. Chrobrego 1 ”oJŁ XIX wŁ 
2 dom mieszkalny ul. Chrobrego 3 XIX / XX w. 

3 dom mieszkalny ul. Chrobrego 3 XIX / XX w. 

4 dom mieszkalny ul. Chrobrego 8 k. XIX w. 

5 dom mieszkalny ul. Chrobrego 10 XVIII/XIX w. 

6 dom mieszkalny ul. Chrobrego 12 XIX / XX w. 

7 dom mieszkalny ul. Chrobrego 13 XIX / XX w. 

8 dom mieszkalny ul. Chrobrego 14 XIX / XX w. 

10 dom mieszkalny ul. Chrobrego 16 p. XIX w. 

11 dom mieszkalny ul. Chrobrego 20 XIX w. 

12 dom mieszkalny ul. Chrobrego 22 p. XX w. 

13 dom mieszkalny ul. Dolna 8 k. XIX w. 

14 dom mieszkalny ul. Dolna 9 k. XIX w. 

15 dom mieszkalny ul. Dolna 11 p. XX w. 

16 dom mieszkalny ul. Dolna 13 p. XX w. 

17 dom mieszkalny ul. Dolna 15 XIX / XX w. 

18 dom mieszkalny ul. Dolna 21 p. XX w. 

19 dom mieszkalny ul. Dolna 23 XIX/XX w. 

20 dom mieszkalny ul. Dolna 25 p. XX w. 

21 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 1 2 ”oJŁ XIX wŁ 
22 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 2 2 ”oJŁ XIX wŁ 
23 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 3 k. XIX w., l.20. XX w. 

24 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 4 2 ”oJŁ XIX wŁ 
25 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 6 k. XIX w. 

26 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 8 ”oJŁ XIX wŁ 
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27 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 10 ”oJŁ XIX wŁ 
28 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 12-14 k. XIX w. 

29 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 13 p. XX w. 

30 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 14 XIX / XX w. 

31 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 15 k. XIX w. 

32 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 16 2 ”oJŁ XIX wŁ 
33 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 17 XIX / XX w. 

34 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 18 k. XIX w. 

35 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 20 p. XX w. 1929 r. 

36 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 22 2 ”oJŁ XIX wŁ 
37 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 29 l. 20 XX w. 

38 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 30 k. XIX w., l. 20 XX w. 

39 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 31 k. XIX w. 

40 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 32 XIX / XX w. 

41 dom wypoczynkowy ul. Grunwaldzka 33 k. XIX w. 

42 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 35 k. XIX w. 

43 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 37 p. XX w. 

44 dom mieszkalny ul. Grunwaldzka 44 k. XIX w. 

45 dom mieszkalny ul. Mariacka 1 k. XIX w. 

46 dom mieszkalny ul. Mariacka 6 2 ”oJŁ XIX wŁ 
47 dom mieszkalny ul. Mariacka 7 k. XIX w. 

48 dom mieszkalny ul. Mariacka 8 2 ”oJŁ XIX wŁ 
49 dom mieszkalny ul. Mariacka 11 2 ”oJŁ XIX wŁ 
50 dom mieszkalny ul. Moniuszki 1 XIX / XX w 

51 dom mieszkalny ul. Moniuszki 3 l. 10 XX w. 

52 dom mieszkalny ul. Moniuszki 6 k. XIX w. 

53 dom mieszkalny ul. Moniuszki 8 2 ”oJŁ XIX wŁ 
54 dom mieszkalny ul. Ogrodowa 1 k. XIX w. 

55 dom mieszkalny ul. Ogrodowa 3 pocz. XX w. 

56 dom mieszkalny ul. Okrzei 2 XIX / XX w. 

57 dom mieszkalny ul. Okrzei 4, 4a XIX / XX w. 

58 dom mieszkalny ul. Targowa 1a k. XIX w. 

59 dom mieszkalny ul. Targowa 6 XVIII / XIX w. 

60 dom mieszkalny ul. Targowa 7 l. 30 XX w. 

61 dom mieszkalny ul. Targowa 8 l. 20 XX w. 

62 dom mieszkalny ul. Targowa 12 l. 10 XX w. 

63 dom mieszkalny ul. Targowa 20 p. XX w. 

64 dom mieszkalny ul. Wiejska 5 k. XIX w. 

65 dom mieszkalny ul. Wiejska 7 p. XX w. 

66 dom mieszkalny ul. Rynkowa 4 k. XIX w. 

67 dom mieszkalny ul. Rynkowa 6 XIX / XX w., 1929 r. 

68 dom mieszkalny ul. Rynkowa 8 k. XIX w. 

69 dom mieszkalny ul. Rynkowa 12 2 ”oJŁ XIX wŁ 
70 dom mieszkalny pl. Wolno`ci 1 2 ”oJŁ XIX wŁ 
71 dom mieszkalny pl. Wolno`ci 2 2 ”oJŁ XIX w. 

72 dom mieszkalny pl. Wolno`ci 5 2 ”oJŁ XIX wŁ 
73 dom mieszkalny pl. Wolno`ci 6 k. XIX w. 

74 dom mieszkalny pl. Wolno`ci 7 ”oJŁ XIX wŁ 
75 dom mieszkalny pl. Wolno`ci 8 ”oJŁ XIX wŁ, ”oczŁ XX wŁ 
76 dom mieszkalny pl. Wolno`ci 10 ”oJŁ XIX wŁ, XX w. 

77 dom mieszkalny ul. Zamkowa 1 l. 20. XX w. 

78 dom mieszkalny ul. Zamkowa 2 ”oJŁ XIX wŁ, ”oczŁ XX wŁ 
79 dom mieszkalny ul. Zamkowa 4 XIX / XX w. 

80 dom mieszkalny ul. Zamkowa 5 pocz. XX w. 

81 dom mieszkalny ul. Ko`ciuszki 3 k. XIX w. 

82 dom mieszkalny ul. Ko`ciuszki 4 l. 10 XX w. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 133 ｦ 17724 ｦ Poz. 2409 

 

83 dom mieszkalny ul. Ko`ciuszki 5 1932 r. 

84 dom mieszkalny ul. 5 Marca 4 4 ćwierć XIX wŁ 
85 dom mieszkalny ul. 5 Marca 8 4 ćwierć XIX wŁ 
86 dom mieszkalny ul. 5 Marca 9 XVIII w. 

87 dom mieszkalny ul. 5 Marca 11 XVIII wŁ, 4Ł ćwierć XIX wŁ 
88 dom mieszkalny ul. 5 Marca 26 1 ”oJŁ XIX wŁ 
89 dom mieszkalny ul. 5 Marca 30 2 ćwŁ XIX wŁ 
90 dom mieszkalny ul. 5 Marca 32 1865 r. 

 

d) strefę ochrony konserwatorskiej; 
2) dla budynków o wysokich walorach zabytkowych okre`lonych w § 5 pkt 1 lit. b oznaczonych na 

rysunku ”lanu ustala się: 
a) nakaz utrzymania bryJy, w tym dachów - zakaz nadbudowy i rozbudowy obiektu, za wyjątkiem 

odtwarzania jego nieistniejących ”ierwotnych czę`ci, których wystę”owanie ”otwierdzą badania 

historyczne i architektoniczne oraz w miarę ”otrzeby archeologiczne, 
b) zakaz przebudowy elewacji frontowych na potrzeby nowych funkcji, w wyniku której nastą”ić 

mowe zmiana geometrii otworów okiennych i drzwiowych, do”uszcza się wykonanie nowych 
otworów w oparciu o przekazy ikonograficzne, 

c) nakaz utrzymania oryginalnych: kompozycji i detalu elewacji frontowej, 

d) ujednolicenie architektonicznie i materiaJowo ”ierwszej kondygnacji nadziemnej (”arteru) iłlub 
(w zalewno`ci od wystę”owania) sutereny do osi oryginalnych ”odziaJów elewacyjnych wywszych 
kondygnacji, 

e) zakaz dobudowywania balkonów, wykuszy i logii z wyjątkiem odbudowywania elementów ”o-

twierdzonych badaniami historycznymi i architektonicznymi, 

f) zachowanie tradycyjnych ”ro”orcji otworów i form opasek zgodnych z oryginalnym stylem archi-

tektonicznym budynku, 

g) utrzymanie zachowanej oryginalnej stolarki okiennej oraz ”odziaJów ”ozostaJej stolarki okiennej; 
w ”rzy”adku konieczno`ci wymiany stolarki oryginalnej, nowa ”owinna mieć charakter odtwo-

rzeniowy względem historycznego, w ”rzy”adku konieczno`ci wymiany stolarki okiennej innej niw 
oryginalna nakazuje się kontynuację tradycyjnej formy stolarki okiennej wg zachowanych wzorów 
oryginalnych wystę”ujących na budynku lub w dokumentacji archiwalnej obiektu lub w przypad-

ku ich braku nawiązanie do stosownej stolarki na innych obiektach zabytkowych ”oJowonych na 
tym samym terenie lub w bez”o`rednim jego sąsiedztwie, 

h) utrzymanie zachowanej oryginalnej stolarki bram i drzwi wej`ciowych, 
i) odtworzenie pierwotnej kolorystyki otworów na ”odstawie architektonicznych badaL ”ierwotnej 

warstwy farby (wykonanie odkrywek i ustalenie ”ierwotnej kolorystyki) otworów oryginalnych, 
j) ujednolicenie kolorystyki otworów (okien i drzwi) w obrębie jednego obiektu, zgodnie z kolorem 

ustalonym na ”odstawie wykonanych badaL ”ierwotnej warstwy farby otworów oryginalnych lub 

w przypadku braku stolarki oryginalnej - nawiązanie do oryginalnej kolorystyki odno`nej stolarki 
(okiennej lub drzwiowej) na obiektach o warto`ciach zabytkowych, zlokalizowanych w obrębie 
tego samego terenu, 

k) nakaz stosowania tradycyjnej kolorystyki tynków ustalonych na ”odstawie architektonicznych 
badaL (wykonanie odkrywek i ustalenie pierwotnego rodzaju tynku i koloru); w przypadku braku 

mowliwo`ci ustalenia koloru elewacji ustala się nawiązanie do oryginalnej kolorystyki na innych 
obiektach zabytkowych ”oJowonych na tym samym terenie lub w bez”o`rednim jego sąsiedztwie, 

l) zakaz stosowania kontrastowych zestawieL kolorystycznych w ramach jednego budynku, 

m) zakaz stosowania do wykoLczenia elewacji materiaJów nie stosowanych historycznie takich jak: 
okJadziny ceramiczne, z tworzyw sztucznych, blach itp., 

n) zakaz ocie”lania od zewnątrz eks”onowanych od strony ulic elewacji budynków wymienionych 

w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów; 
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3) dla budynków o walorach zabytkowych oznaczonych na rysunku ”lanu, objętych ochroną niniejszym 
”lanem, ustala się: 
a) obowiązek zachowania ”ierwotnego wyglądu bryJy budynku, zwJaszcza elewacji od strony fron-

towej a takwe eks”onowanych z ulic elewacji bocznych, przy czym: 

- rozbudowywana czę`ć budynku winna gabarytami, kom”ozycją elewacji, detalem być dosto-

sowana do istniejącego budynku; wysoko`ć kalenicy i górnej krawędzi elewacji dobudowy-

wanego obiektu nie mowe być wywsza od juw istniejących, 
- nalewy stosować ten sam kąt nachylenia dachów, wysoko`ć kalenicy, górnej krawędzi ele-

wacji (gzymsu lub oka”u) dobudowanego obiektu nie mowe być wywsza od istniejących na 
budynku, 

b) nakaz zachowania ukJadu kom”ozycyjnego bryJy i elewacji, 

c) obowiązek zachowania form detali architektonicznych, 
d) obowiązek zachowania historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej, 

e) zakaz zmiany geometrii dachów istniejących budynków, 
f) zakaz przebudowy elewacji frontowych na potrzeby nowych funkcji, zmieniająca geometrię otwo-

rów okiennych i drzwiowych, do”uszcza się wykonanie nowych otworów w oparciu o przekazy 

ikonograficzne, 

g) w budynkach, w których badania historyczne lub architektoniczne ”otwierdzą wystę”owanie lu-

karn lub innych elementów tego ty”u, nalewy je zrekonstruować, 

h) w ”ozostaJych obiektach, do”uszcza się stosowanie lukarn oraz innych elementów tego ty”u od 
strony ”odwórzy, ”rzy czym: 
- obowiązuje jedna forma lukarn na jednym budynku, 
- forma i wielko`ć lukarn musi być ”od”orządkowana dominującej konstrukcji dachu oraz nie 

mowe dominować na elewacji, 
- rozmieszczenie lukarn musi być ”od”orządkowane oryginalnym osiom kom”ozycji elewacji, 

w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów okiennych iłlub drzwiowych, ”rzy czym 

dachy lukarn nie mogą się Jączyć oraz jednej linii ”oziomej na caJej dJugo`ci ”oJaci dachu, 
- maksymalna Jączna ”owierzchnia lukarn nie mowe ”rzekroczyć 25% ”owierzchni dachu, ”rzy 

czym powierzchnia okna w lukarnie nie mowe być większa niw 70% ”owierzchni oryginalnego 

otworu okiennego na obiekcie na którym będzie realizowana, z zastrzeweniem tiret drugi, 
- minimalna odlegJo`ć lukarny od `ciany ”o”rzecznej 1,5 m, 

- geometria daszków lukarn musi nawiązywać do geometrii dachu, 
- ”okrycie daszków lukarn musi nawiązywać do oryginalnego ”okrycia dachu; w przypadku 

braku oryginalnego ”okrycia dachu nakazuje się kontynuację tradycyjnej formy ”okrycia wg 
zachowanych wzorów oryginalnych wystę”ujących w dokumentacji archiwalnej obiektu lub 

w przypadku jej braku nawiązanie do ”okrycia dachu na innych obiektach zabytkowych ”oJo-

wonych na tym samym terenie funkcjonalnym lub w bez”o`rednim jego sąsiedztwieŁ 
i) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci wykonania lukarn, do`wietlenie ”omieszczeL realizować ”o”rzez 

okna ”oJaciowe ”rzy czym: 

- forma, ksztaJt i rozmiar okien ”oJaciowych musi być jednakowa na jednej ”oJaci dachu, 
- rozmieszczenie okien ”oJaciowych musi być ”od”orządkowane oryginalnym osiom kom”ozy-

cji elewacji, w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów okiennych i jednej linii pozio-

mej na caJej dJugo`ci ”oJaci dachu; 
- suma ”owierzchni okien na jednej ”oJaci dachu nie mowe ”rzekraczać 30%, ”rzy czym ”o-

wierzchnia ”ojedynczego okna ”oJaciowego nie mowe być większa, niw ”owierzchnia orygi-

nalnego otworu okiennego na obiekcie na którym będzie realizowana; 
j) zakaz ocie”lania od zewnątrz eks”onowanych od strony ulic elewacji budynków wymienionych 

w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów, 
k) zakaz realizacji balkonów w tym równiew balkonów w dachach, wykuszy i logii od strony fronto-

wej budynków, 
l) nakaz stosowania tradycyjnej kolorystyki tynków ustalonych na ”odstawie architektonicznych 

badaL (wykonanie odkrywek i ustalenie pierwotnego rodzaju tynku i koloru); w przypadku braku 

mowliwo`ci ustalenia koloru elewacji ustala się nawiązanie do oryginalnej kolorystyki na innych 
obiektach zabytkowych ”oJowonych na tym samym terenie lub w bez”o`rednim jego sąsiedztwie, 
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m) zakaz stosowania kontrastowych zestawieL kolorystycznych w ramach jednego budynku; 

n) zakaz stosowania do wykoLczenia elewacji materiaJów nie stosowanych historycznie takich jak 
okJadziny ceramiczne, z tworzyw sztucznych, blach itp.; 

4) dla strefy ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy, ustala się: 

a) zachowanie historycznych ”ro”orcji wysoko`ciowych ksztaJtujących sylwetę zes”oJu wraz z do-

minantami, 

b) zachowanie i odtworzenie historycznego ukJadu ulic i ”laców z zachowaniem dawnych linii roz-

graniczających i linii zabudowy, 

c) utrzymanie istniejącej zabudowy o warto`ci historycznej lub lokalnej - kulturowej oraz zachowa-

nych elementów zagos”odarowania terenu we wJa`ciwym stanie technicznym i funkcjonalnym, 

d) utrzymanie i w”rowadzenie historycznej zasady ”odziaJów ”arcelacyjnych, 
e) utrzymanie historycznej kompozycji obiektów z ograniczeniem zakresu dopuszczalnych prze-

ksztaJceL i z dostosowaniem elementów nowych do kom”ozycji istniejącej, 
f) zachowanie kom”ozycji ukJadów zieleni wraz z konieczno`cią uzu”eJniania ubytków i kontrolą 

dosadzeL, 
g) nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kom”ozycji zes”oJu i typu zabudowy są-

siadującej; 
5) w ”rzy”adku rozbiórki budynków o wysokich walorach zabytkowych lub budynków o walorach za-

bytkowych, ustala się obowiązek wykonania inwentaryzacji architektonicznej i fotograficznej w ra-

mach procedury wymaganej prawem budowlanym i przekazania jednego egzemplarza do archiwum 

wJa`ciwego urzędu ochrony zabytków; 
6) na rysunku ”lanu okre`lono granicę obszaru w”isanego do rejestru zabytków strefy ochrony stawiska 

archeologicznego WIII w której obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z od”owiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 

§ 6. W zakresie granic i s”osobu zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, 
ustalonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 

1) obszar ”lanu graniczy bez”o`rednio z obszarem ochrony górniczej - zakazuje się od”rowadzania nie-

oczyszczonych wód o”adowych do gruntu z terenów ”arkingów, dróg i ”lacówŁ 

§ 7. Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych: 

1) ”lan wyznacza nastę”ujące ”rzestrzenie ”ubliczne ogólnodostę”ne - ulice klasy dojazdowej KDd, kla-

sy lokalnej (KDl), klasy zbiorczej (KDz), wewnętrzne ”iesze i pieszo-jezdne KDW, KDWpj, KDWp, te-

reny zieleni urządzonej (źP), tereny ”laców ”ublicznych KP; 
2) zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych okre`lono w Rozdz. 3; 

3) ”oza obszarem w”isanym do rejestru zabytków, w przestrzeniach publicznych ulic oraz w gJównych 
”rzestrzeniach ”ublicznych okre`lonych na rysunku ”lanu, mogą być lokalizowane niewielkie obiekty 
usJugowe o powierzchni zabudowy do 20 m², bez ”rawa wydzielania dziaJki, ”od warunkiem za”ew-

nienia wysokich walorów architektonicznych (wysoko`ć 1 kondygnacja, dach ”ochyJy dwu lub wielo-

s”adowy; do”uszcza się kolebkowy i stowkowy ksztaJt dachu); ustala się na obszarze objętym ”lanem 
lokalizację obiektów o jednolitych parametrach architektonicznych i rozwiązaniach materiaJowych; 

4) ”rzestrzenie ”ubliczne winny być realizowane jako ”rzestrzenie re”rezentacyjne, urządzone i wyposa-

wone w urządzenia ”omocnicze i maJą architekturą w jednolitej stylistyce; 

5) nawierzchnie ulic w gJównych ”rzestrzeniach ”ublicznych oznaczonych na rysunku ”lanu, winny być 
realizowane jako kamienne lub kom”ozycje elementów kamiennych i drobnowymiarowych elementów 
betonowych np. kostka betonowa typu ｭstarobrukｬ; 

6) w ”rzestrzeniach ulic mogą być lokalizowane sJu”y ogJoszeniowe o tradycyjnej i ujednoliconej formie 

architektonicznej; 

7) przestrzenie publiczne w ramach terenu 34KP mogą sJuwyć organizacji imprez masowych, w związku 

z czym, ich zagos”odarowanie musi za”ewniać bez”ieczeLstwo ludno`ci zgodnie z wymogami prze-

”isów odrębnychŁ 
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§ 8. Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu - ”arametry dla ”oszczególnych terenów okre`lono w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających 
ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - okre`lono w § 4, 5 i 6 w zakresie ochrony 

przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ochrony uzdrowiskaŁ 

§ 10. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

1Ł PodziaJ na dziaJki budowlane istniejący (granice dziaJek na ma”ie geodezyjnej) i projektowany okre-

`lono na rysunku ”lanu i w ustaleniach szczegóJowych RozdzŁ 3, a ponadto: 

1) dla obszaru w”isanego do rejestru zabytków ustala się, zachowanie istniejących historycznych ”o-

dziaJów lub w ”rzy”adku ich braku, ”rzywrócenie na ”odstawie dokumentacji archiwalnej; 

2) na terenach usJug oraz obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, ustala się kierunek ”odziaJu 
geodezyjnego dziaJek, jako ”rosto”adJy do linii rozgraniczającej teren z ulicą, z dopuszczalnym odchy-

leniem ±30°; 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej ustala się kierunek ”odziaJu geodezyjnego dziaJek jako ”rosto-

”adJy do linii rozgraniczającej teren z ulicą z do”uszczalnym odchyleniem ±20°; 

4) do”uszcza się korekty granic istniejących dziaJek budowlanych, nie ”okrywających się z liniami roz-

graniczającymi, mające na celu ”o”rawę ich funkcjonalno`ci (dostę” komunikacyjny, ”o”rawa ksztaJ-
tu dziaJek, za”ewnienie wJa`ciwych warunków usytuowania istniejących budynków)Ł 

§ 11. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich uwytkowaniu: 

1) dla terenów zlokalizowanych w ramach obszaru ｭ`ródmie`cieｬ zakazuje się lokalizacji nowych ”rzed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 
z wyJączeniem inwestycji celu publicznego, a na terenie ｭprzy ul. Sportowejｬ do”uszcza się inwesty-

cje mogące znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu 
na `rodowisko nie jest wymagane; 

2) dla terenów zlokalizowanych w ramach obszaru ｭ`ródmie`cieｬ zakazuje się lokalizacji obiektów han-

dlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m²; 
3) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaga-

niami obrony cywilnej okre`lonymi ”rze”isami odrębnymi; 
4) wszelkie niezbędne dla ”rawidJowego funkcjonowania miasta obiekty i urządzenia, a w szczególno`ci: 

obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bez”ieczeLstwa ”aLstwa, obiekty obsJugi technicznej mowna 
realizować na kawdym terenie w s”osób zgodny z ”rze”isami odrębnymi; 

5) czę`ć obszaru ”lanu ”oJowona jest w strefie ｭAｬ ochrony uzdrowiska, ”ozostaJa czę`ć obszaru ”lanu 
”oJowona jest w strefie ｭBｬ ochrony uzdrowiska gdzie obowiązują zakazy i nakazy wynikające z prze-

”isów odrębnychŁ 

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru, ”o”rzez istniejące ulice wojewódzkie klasy gJównej, ozna-

czone jako KDg (ul. Wojska Polskiego oraz ul. Warszawska poza granicami opracowania ”lanu), ulicę 
”owiatową klasy zbiorczej KDz (ul. PowstaLców Warszawskich) oraz ulice ”owiatowe klasy lokalnej 
KDl (ul. źamkowa), ulice gminne klasy dojazdowej (KDd), ulice wewnętrzne KDW oraz ciągi ”iesze 
(KDWp) lub pieszo-jezdne KDWpj; 

2) ”owiązania komunikacyjne z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym ”onadlokalnym za”ewniają 
okre`lone w pkt 1 ulice; 

3) ustala się obsJugę wszystkich terenów w granicach planu z ”rzylegJych ulic ”ublicznych i wewnętrz-
nych, w szczególno`ci na zasadach okre`lonych w Rozdz. 3; 

4) ”oza wyznaczonymi na rysunku ”lanu ulicami wewnętrznymi, do”uszcza się lokalizację nowych na 
terenach ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, których lokalizacja wynika od”owiednio z potrzeb 

uwytkowych wJa`cicieli zakJadów; 
5) na rysunku ”lanu okre`lono lokalizację terenów ”rzeznaczonych na garawowanie i parkowanie samo-

chodów osobowych oznaczonych symbolami Kg i Kp; 

6) w ramach ”oszczególnych terenów i dziaJek, nalewy za”ewnić od”owiednią liczbę miejsc ”arkingo-

wych lub garawowych, za”ewniającą ”otrzeby w zakresie parkowania i ”ostoju samochodów; 
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7) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miejsca ”ostojowe dla nieruchomo`ci, na 
których ”rzewidziane są do realizacji nowe budynki: 
a) dla obiektów handlowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 30 m² ”owierzchni uwytkowej, 
b) dla obiektów usJugowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni uwytkowej, 
c) dla obiektów usJug ”ublicznych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 100 m² ”owierzchni uwytkowej, 
d) dla obiektów ”rodukcyjnych - minimum 1 stanowisko na 5-ciu zatrudnionych, 

e) dla budynków jednorodzinnych - dla jednego budynku mieszkalnego minimum 1 stanowisko na 

terenie parceli lub w garawu wolnostojącym lub wbudowanym, 
f) dla budynków wielorodzinnych - minimum 1 stanowisko na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem 

miejsc postojowych w garawach; 
8) w ”rzy”adku braku technicznych mowliwo`ci za”ewnienia miejsc ”arkingowych, do”uszcza się reali-

zację nowych inwestycji, dla których miejsca ”ostojowe zostaną zlokalizowane ”oza granicami dziaJki 
(np. w ramach ”arkingów ”ublicznych - wydzielonych, w ramach ulic lub miejsca zapewnione w ra-

mach umowy z ”odmiotem dys”onującym takimi miejscami); 
9) dla nowych inwestycji nalewy za”ewnić wykonanie ”eJnego uzbrojenia w ”odstawową sieć infrastruk-

tury technicznej powiązaną z istniejącym systemem miejskim za”ewniającym mowliwo`ć ”odJączenia 
do niej terenów w zakresie: 

a) wodociągu, 
b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej, 

e) sieć telefonicznej - skablowanej, podziemnej, 

f) sieci gazowej; 

10) w zakresie wodociągu ustala się, ”rzebudowę, rozbudowę i wymianę istniejącej sieci (ø63 - ø160); 
system wodociągowy nalewy realizować z zapewnieniem: 

a) funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach specjalnych, zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej, 
b) wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z obowiązują-

cymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
11) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się, ”rzebudowę, rozbudowę i wymianę istniejącej sieci (ø63 - 

ø300) tJocznej i grawitacyjnej z lokalizacją nowych ”rze”om”owni `cieków; 
12) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się, ”rzebudowę, rozbudowę i wymianę istniejącej sieci 

(ø300 - ø500); wody o”adowe z ”oszczególnych terenów, dla których do”uszczono rozsączanie, na-

lewy od”rowadzić do gruntu zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
13) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne nłn ”rzyJączone do 

sieci słn ”o”rzez istniejące elektroenergetyczne stacje transformatorowe, oznaczone na rysunku planu 

symbolem E; 

14) sieci elektroenergetyczne `redniego i niskiego na”ięcia ”rzebiegające ”rzez tereny zurbanizowane i pro-

jektowane do zainwestowania nalewy docelowo ”rowadzić jako kablowe ”odziemne w pasach ulic; 

15) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, utrzymanie istniejących systemów oraz ich 
rozbudowę (w tym systemów dostę”u bez”rzewodowego); 

16) w zakresie sieci gazowej ustala się, ”rzebudowę, rozbudowę i wymianę istniejącej sieci (ø40 - ø350); 
17) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się: 

a) w celu ograniczenia emisji do atmosfery ustala się obowiązek modernizacji istniejących kotJowni 
i lokalnych uródeJ cie”Ja - stosowania nowoczesnych systemów grzewczych o”artych na ”aliwie 
staJym, gazowym lub oleju o”aJowym, 

b) w budynkach projektowanych i istniejących do”uszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące 
uródJa energii: ”om”y cie”lne, kolektory sJoneczne, energię elektryczną, it”Ł, 

c) jako ogrzewanie ws”omagające w budynkach mieszkalnych mowna uwyć kominków i ”ieców ko-

minkowych, zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
18) nowo”rojektowane sieci uzbrojenia technicznego nalewy ”rowadzić w przestrzeniach publicznych; 

19) do”uszcza się ”rowadzenie w ulicach sieci infrastruktury technicznej, niezwiązanej z obsJugą obszaru 
objętego ”lanem, o ”arametrach nie ograniczających mowliwo`ci rozbudowy sieci go obsJugujących; 
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20) do”uszcza się lokalizację urządzeL obsJugujących sieci infrastruktury technicznej (w szczególno`ci 
stacji transformatorowych, ”rze”om”owni `cieków, szaf urządzeL sterujących i rozdzielczych) na te-

renach przestrzeni publicznych (drogi i tereny zieleni) oraz usJug ”ublicznych, ”od warunkiem za”ew-

nienia braku kolizji z ”odstawową funkcją terenu oraz nieeks”onowanej lokalizacji (n”Ł ”od ziemią); 
21) ustala się obsJugę ”oszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej z sieci (istniejących 

lub projektowanych) w ”rzylegJych ulicach, w szczególno`ci na zasadach okre`lonych w ustaleniach 

szczegóJowych; 
22) istniejące sieci uzbrojenia technicznego, kolidujące z projektowanym w niniejszym planie zainwesto-

waniem nalewy ”rzeJowyć; 
23) ustala się docelowo ”rzeJowenie sieci biegnących ”o terenach nie”ublicznych na tereny ”ubliczne (ulice, 

tereny zieleni); 

24) ustala się zachowanie istniejącego systemu melioracyjnego; 
25) w ”rzy”adku konieczno`ci naruszenia systemu melioracji nalewy ”o uzgodnieniu z zarządcą sieci za-

stosować rozwiązanie zastę”cze, zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
26) odpady medyczne w miejscu ich ”owstawania muszą być gromadzone w szczelnych zamkniętych 

pojemnikach w specjalnym zamykanym pomieszczeniu; 

27) odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi w miejscu ich ”owstawania muszą być groma-

dzone w szczelnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnej nawierzchni; 

28) od”ady komunalne nalewy gromadzić w ”ojemnikach na terenie nieruchomo`ci i od”rowadzać je 
zgodnie z ”lanem gos”odarki od”adami gminy, na skJadowisko od”adów (”oza granicami administra-

cyjnymi miasta). 

§ 13. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i uwytkowania te-

renów - zakaz tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów za wyjątkiem: obiek-

tów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego o charakterze sezonowym, na czas trwania im-

prez sportowych, kulturalnych lub handlowych na terenach wskazanych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

a takwe obszarów wymagających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji - na rysunku ”lanu okre`lono budynki 
o niskich walorach ”rzestrzennych, dla których wskazana jest ich rehabilitacja; rehabilitacji winno podle-

gać takwe otoczenie oznaczonych obiektów oraz infrastruktura techniczna na caJym obszarze ”lanuŁ 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 15. Ustalenia szczegóJowe dla obszaru ｭ`ródmie`cieｬ. 
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§ 18. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 5,89 ha, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami 60KDd (0,34 ha), 61KDd (0,13 ha), 62KDd (0,51 ha), 63KDd (0,17 ha), 64KDWp 

(0,34 ha), 65KDd (0,24 ha), 66KDd (0,50 ha), 67KDW (0,05 ha), 68KDd (0,06 ha), 69KDWpj (0,08 ha), 

70KDd (0,06 ha), 71KDW (0,21 ha), 72KDz (0,53 ha), 73KDWp (0,06 ha), 74KDd (0,25 ha), 75KDWp 

(0,25 ha), 76KDd(KDWpj) (0,27 ha), 77KDd (0,03 ha), 78KDd (0,07 ha),79KDl (0,43 ha), 81KDW 

(0,038 ha) oraz dla terenu ｭprzy ul. Sportowejｬ 7KDW (0,15 ha), 8KDd (1,12 ha), 9KDW (0,25 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) KDl - ulice publiczne klasy lokalnej 

b) KDz - ulice publiczne klasy zbiorczej, 

c) KDd - ulice publiczne klasy dojazdowej, 

d) KDW - ulice wewnętrzne, 
e) KDWpj - ulice ciągi ”ieszo-jezdne; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulic publicznych i wewnętrznych wyzna-

czają linie rozgraniczające okre`lone na rysunku ”lanu; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć ulicy 60KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 do 15,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

b) szeroko`ć ulicy 61KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 11,0 do 16 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

c) szeroko`ć ulicy 62KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 15,0 do 22,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

d) szeroko`ć ulicy 63KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 do 11,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

e) szeroko`ć ulicy 64KDW” w liniach rozgraniczających zmienna od 7,0 do 18,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

f) szeroko`ć ulicy 65KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 7,0 do 10,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

g) szeroko`ć ulicy 66KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 7,0 do 20,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

h) szeroko`ć ulicy 67KDW w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 do 12,0 m zgodnie planu, 

i) szeroko`ć ulicy 68KDd w liniach rozgraniczających 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 

j) szeroko`ć ulicy 69KDW”j w liniach rozgraniczających zmienna od 3,0 do 15,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

k) szeroko`ć ulicy 70KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 5,0 do 7,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

l) szeroko`ć ulicy 71KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 6,0 m do 10,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

m) szeroko`ć ulicy 72KDz w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 do 27,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

n) szeroko`ć ulicy 73KDW” w liniach rozgraniczających zmienna od 3,0 do 16,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

o) szeroko`ć ulicy 74KDd w liniach rozgraniczających zmienne od 3,0 do 15,0 m, 

p) szeroko`ć ulicy 75KDW” w liniach rozgraniczających zmienna od 15,0 do 20,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

q) szeroko`ć ulicy 76KDd(KDW”j) w liniach rozgraniczających zmienna od 5,0 do 15,0 m zgodnie 

z rysunkiem planu, 

r) szeroko`ć ulicy 77KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 8,0 do 24,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

s) szeroko`ć ulicy 78KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 6,0 do 15,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

t) szeroko`ć ulicy 79KDl w liniach rozgraniczających zmienna od 13,0 do 23,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 

u) szeroko`ć ulicy 81KDW w liniach rozgraniczających zmienna od 3,0 do 10,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu, 
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v) szeroko`ć ulicy 7KDW w liniach rozgraniczających zmienna od 7,5 do 8,0 m zgodnie z rysunkiem 

planu, 

w) szeroko`ć ulicy 8KDd w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 do 15,0 m zgodnie z rysun-

kiem planu; 

x) szeroko`ć ulicy 9KDW w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu; 

4) realizacja nowych nawierzchni i przebudowa ulic 64KDWp, 65KDd, 66KDd, 67KDW, 68KDd, 69KDWpj, 

70KDd, 74KDd, 75KDWp, 76KDd(KDWpj), 77KDd, 78KDd, 71KDW w granicach obszaru zabytko-

wego ukJadu urbanistycznego w”isanego do rejestru zabytków ”od nr 491 oraz w strefie WIII ograni-

czonej ochrony stanowiska archeologicznego, okre`lonych na rysunku planu, wymaga uzyskania zgo-

dy na roz”oczęcie ”rac zgodnie z ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
5) realizacja nowych nawierzchni i przebudowa ulic wymienionych w pkt 4 mieszczących się w strefie 

WIII ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego, wymaga uwzględniania wymagaL okre`lo-

nych w § 5 pkt 6; 

6) nawierzchnie ulic wymienionych w pkt 4, winny być realizowane jako kamienne lub kom”ozycje ele-

mentów kamiennych i drobnowymiarowych elementów betonowych n”Ł kostka betonowa ty”u ｭstaro-

brukｬ; dopuszcza się realizację czę`ci nawierzchni 66KDd (ul. Targowa) z materiaJów bitumicznych; 
7) nowe zjazdy publiczne i indywidualne mogą być lokalizowane na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; 
8) ”rzestrzeL ulic mowe sJuwyć do ”rowadzenia sieci uzbrojenia technicznego podziemnego; w ramach 

ulic klasy dojazdowej i klasy lokalnej mogą być tworzone miejsca ”ostojowe; 
9) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

Ustalenia koLcowe 

§ 19. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PoJczyna - Zdroju. 

§ 20. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w PoJczynie - Zdroju. 

§ 21. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Franciszek Pilip 
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ZaJącznik nr 1a 

do uchwaJy Nr XII/101/2011 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1b 

do uchwaJy Nr XII/101/2011 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XII/101/2011 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XII/101/2011 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta PoJczyn - Zdrój obejmującego obszar `ródmie`cie 

i obszar przy ｭul. Sportowejｬ 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r.: Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.: Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.: Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r.: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r.: Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r.: Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901), Rada Miejska w PoJczynie-Zdroju roz-

strzyga, co nastę”uje: 

Do ”rojektu ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na 
`rodowisko wniesiono dwie uwagi, które uwzględniono zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza PoJczyna-

Zdroju, ujętym w wykazie stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XII/101/2011 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r.: Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.: Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.: Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r.: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r.: Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r.: Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901), Rada Miejska w PoJczynie-Zdroju roz-

strzyga, co nastę”uje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

kaLców ustalone miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego, obejmują budowę i rozbudowę 
ukJadu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej na obszarze ”lanu ”oJowonym ”rzy ul. Sportowej. 

2Ł źasady finansowania zadaL wJasnych gminy: 

1) finansowanie inwestycji o których mowa w ust. 1, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach ”ublicznych, ”rzy czym limity wydatków budwetowych na wieloletnie programy inwesty-

cyjne będą ujęte kawdorazowo w budwecie gminy na kawdy kolejny rok; 
2) zadania w zakresie budowy ”ozostaJych sieci, w tym sieci energetycznych i gazowych, realizowane 

i finansowane będą zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
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