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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VI/41/11 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

W sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

elektrowni wiatrowych ｭMarszewo-PoJudnie 3bisｬ 

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

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), - stwierdza sie, we do ”ro–e—tu mie–scowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowych ｭMarszewo-PoJudnie 3bisｬ - uwag nie wniesiono. 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VI/41/11 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

W sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy terenu elektrowni wiatrowych ｭMarszewo-PoJudnie 3bisｬ 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) stwierdza się, we ”lan nie wymaga realizac–i inwestyc–i 
z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 
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UCHWAIA NR VI/42/11 

 RADY GMINY POSTOMINO 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNacmierskie Wzgórzaｬ w obrębie Jezierzany. 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010. r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 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, Nr 1043, 

Nr 130, poz. 871) 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLI/450/10 Rady Gminy Postomino z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do o”racowania mie–scowego ”lanu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Jezierzany z ”rzeznaczeniem terenu ”od zabudowę turystyczną z usJugami, ”o stwierdzeniu, 
iw nie narusza on ustaleL studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania Gminy Postomino ”rzy–ę-
tego uchwaJą Nr XV/123/96 Rady Gminy Postomino z dniu 5 stycznia 1996 r. z ”óunŁ zm. uchwala się 
miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭNacmiers—ie Wzgórzaｬ. 
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2Ł Plan obe–mu–e obszar ”oJowony w obrębie geodezy–nym Jezierzany o Jączne– ”owierzchni 31,20 ha. 

3Ł Granice ”lanu ”rzedstawione są na rysun—u ”lanu w s—ali 1:1000 stanowiącym zaJączni— nr 1 do 

ninie–sze– uchwaJyŁ 

4Ł Przedmiotem ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego –est ”rzeznaczenie terenu na lo—alizac–ę 
usJug turystycznych w tym: 

1) obie—tów re—reacji indywidualnej, 

2) usJug hotelars—ich z wyJączeniem cam”ingów i ”ól biwa—owych, 
3) ”ozostaJych usJug związanych z obsJugą ruchu turystycznegoŁ 

5Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu mie–scowego są nastę”u–ące zaJączni—i do uchwaJy: 

1) zaJączni— nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wyrysem studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Postomino, 
2) zaJączni— nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego, 

3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

o—re`lonych w mie–scowym ”lanie nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ 

6Ł Ile—roć w dalszych ”rze”isach ninie–sze– uchwaJy –est mowa o: 

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia ”lanu, o —tórym mowa w § 1 ninie–sze– uchwaJy, 
2) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć rysune— ”lanu na ma”ie w s—ali 1:1000 stanowiący zaJącz-

nik nr 1 do ninie–sze– uchwaJy, 
3) granicach obowiązywania ”lanu - nalewy ”rzez to rozumieć granice obowiązywania ”lanu oznaczone 

na rysunku planu, 

4) usJugach nieuciąwliwych nalewy ”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia nie oddziaJu–ące znacząco na `ro-

dowis—o lub mogące znacząco oddziaJywać na `rodowis—o dla —tórych nie stwierdza się —onieczno`ci 
prze”rowadzenia oceny oddziaJywania na `rodowis—o, lub ”rze”rowadzona ocena wy—awe bra— zna-

czącego negatywnego w”Jywu na `rodowis—o tych obszarów, 
5) usJugi turystyczne - usJugi hotelars—ie oraz wszyst—ie inne usJugi `wiadczone turystom lub odwiedza-

–ącym, 
6) usJugi hotelars—ie - —rót—otrwaJe, ogólnie dostę”ne wyna–mowanie domów, miesz—aL, ”o—oi, mie–sc 

noclegowych oraz `wiadczenie w obrębie obie—tu usJug z tym związanych, 
7) budynku rekreacji indywidualnej ｧ rozumie się ”rzez to budyne— ”rzeznaczony do okresowego wypo-

czynku rodzinnego. 

7Ł Śla oznaczenia ”oszczególnych obszarów w”rowadza się symbole s—Jada–ące się z kolejnego nu-

meru obszaru oraz symboli literowych, —tóre oznacza–ą: 

1) UTm - teren rekreacji indywidualnej i usJug hotelars—ich 

2) UTu - teren rekreacji indywidualnej i usJug turystycznych 

3) US,ZP - teren rekreacji i sportu z zielenią urządzoną 

4) ZL - teren lasów 

5) E - teren infrastruktury - elektroenergetyka 

6) K - teren infrastruktury - ”rze”om”ownia `cie—ów 

7) W - teren wód ”owierzchniowych - rowy 

8) KDp - teren komunikacji - droga powiatowa 

9) KDg - teren komunikacji - droga gminna 

10) KDw - teren komunikacji - droga wewnętrzna 

11) KDx - teren komunikacji - droga pieszo-jezdna 

RozdziaJ 2 

Zasady ogólne zagos”odarowania terenu 

§ 2. 1Ł Jeweli ustalenia rozdziaJu 7 ｭUstalenia szczegóJowe dotyczące terenów wydzielonych liniami 
rozgranicza–ącymiｬ nie stanowią inacze–, w granicach ”lanu obowiązu–ą zasady ogólne zagos”odarowania 
ustalone w niniejszym rozdziale. 

2Ł Śla zachowania Jadu ”rzestrzennego ustala się nastę”u–ące zasady: 

1) nowa zabudowa winna ”osiadać gabaryty i chara—ter nawiązu–ący do istnie–ące– zabudowy na tere-

nach sąsiednich mie–scowo`ci Jezierzany i Nacmierz, o ”arametrach o—re`lonych w ustę”ie 6 niniej-

szego paragrafu, 

2) niezalewnie od rodza–u zabudowy ”owierzchnia zabudowana nie mowe ”rze—roczyć 40% ”owierzchni 
caJ—owite– dziaJ—i, ”rzy ”ozostawieniu minimum 50% ”owierzchni –a—o ”owierzchni biologicznie czynne–Ł 
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3) ustala się za—az budowy ”eJnych ogrodzeL betonowychŁ 

3. Zasady ochrony `rodowis—a i krajobrazu kulturowego. W za—resie ochrony `rodowis—a ustala się: 

1) za—az w”rowadzania do ”owietrza substanc–i zanieczyszcza–ących w ilo`ciach ”rze—racza–ących do-

”uszczalne warto`ci stęweL tych substanc–i (wg ”rze”isów szczególnych) z uwzględnieniem tJa istnie-

–ącegoŁ 
2) na—az stosowania do ogrzewania obie—tów ”aliwa e—ologicznego 

3) za—az stosowania urządzeL ”owodu–ących wibrac–e w”Jywa–ące u–emnie na zdrowie miesz—aLców 

i obiekty budowlane 

4) zakaz wytwarzania i emitowania promieniowania nie–onizu–acego ”rze—racza–ącego do”uszczalne 
normy (wg ”rze”isów szczególnych) 

5) za—az oddziaJywania uciąwliwo`ci obie—tów ”oza granicami dziaJ—i 
6) na—az zachowania istnie–ących stosun—ów wodnych w glebie 

7) zabez”ieczenie istnie–ące– warstwy gleby ”rzy realizacji sieci i obie—tów w celu jej wykorzystania do 

urządzenia terenów biologicznie czynnych, 
8) na—az s—analizowania terenów zabudowanych, 
9) za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o z wyJączeniem ”rzed-

sięwzięć dla —tórych nie stwierdza się —onieczno`ci ”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania na `rodo-

wis—o, lub ”rze”rowadzona ocena oddziaJywania na `rodowis—o wy—awe bra— znacząco negatywnego 
w”Jywu na `rodowis—o, 

10) uwzględnienie w nasadzeniach gatun—ów ro`lin rodzimych, 
11) za—az wytwarzania od”adów niebez”iecznychŁ 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ówŁ 

1) Teren ob–ęty ”lanem stanowi obszar nie zainwestowanyŁ Jedna— z uwagi na e—s”onowaną lo—alizac–ę 

w ”oJowie drogi miedzy wsią Jezierzany i Nacmierz przy ”ro–e—towaniu nowych obie—tów —ubaturo-

wych wskazane jest: 

a) budyn—i mieszalne ”ro–e—tować o rzucie ”rosto—ąta zbliwonego do —wadratu, ”arterowe, ”o—ryte 
wysokim dachem z ”o—ryciem ty”u dachów—ą, gont, strzecha o —ącie zbliwonym do 45°, z zasto-

sowaniem naczóJ—ów, 
b) w zabudowie gos”odarcze– mogą ”osiadać ”odwywszony ”arter i poddasze z wyso—ą `cian—ą —o-

lan—ową z dachem o spadku od 30°, 

c) w ”rzy”ad—u ”ro–e—towania zes”oJu zabudowy na wię—szych dziaJ—ach stosować u—Jad nawiązu-

–ący do zagrody zam—nięte– charakterystycznej dla terenu gminy Postomino, 

d) gabaryty ”ro–e—towane– zabudowy ”rzy–mować zgodnie z ustaleniami ust. 6 niniejszego paragrafu. 

2) W granicach strefy ｭW IIIｬ- ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obo-

wiązu–e: 
a) ws”óJdziaJanie w za—resie zamierzeL inwestycy–nych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z wJa`ciwym organem dsŁ ochrony zabyt—ów, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratun—owych na terenie w granicach strefy, wyprze-

dza–ących roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizac–ą zamierzenia, na zasadach o—re`lo-

nych ”rze”isami szczególnymi dotŁ ochrony zabyt—ówŁ 

5. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 kwietnia 2011 r., znak: NK.4.4131/57/2011[AB] Wojewo-

da Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 2 ust. 5 uchwaJy) 

6. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ 

1) Ustala się –a—o obowiązu–ące linie rozgranicza–ące obszary o równym s”osobie uwyt—owania oznaczone 
na rysun—u ”lanu linią ciągJąŁ Przebieg linii rozgranicza–ących ”rzy ich geodezyjnym wytyczaniu nie 

”o—rywa–ących się z granicami istnie–ących dziaJe— lub liniami ”odziaJu naturalnego nalewy ”rzy–mo-

wać ”rzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu. 

2) Linie ”odziaJu wewnętrznego w ramach jednego obszaru, oznaczone na rysun—u ”lanu linią ”rzerywa-

ną ustala–ą granice ”oszczególnych dziaJe— w ramach te– same– fun—c–iŁ Śo”uszcza się inny ”odziaJ 
z zachowaniem zasad parcelacji ustalonych w ust. 8. 

3) Ustala się: 
a) nie”rze—raczalne linie zabudowy ogranicza–ące mowliwo`ć zbliwenia obie—tów budowlanych do 

granicy dziaJ—i, 
b) na dziaJ—ach bez oznaczone– w rysun—u ”lanu nie”rze—raczalne– linii zabudowy odlegJo`ć zabudo-

wy od granicy dziaJ—i nalewy ”rzy–mować zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawy 

o drogach publicznych okre`la–ących odlegJo`ci budyn—ów od granicy dziaJ—i i —rawęwni—a –ezdniŁ 
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4) Obie—ty ”ro–e—towane sytuować ”rosto”adle lub równolegle do osi drogi do–azdowe– do ”oszczegól-

nych dziaJe—Ł W ”rzy”ad—u zastosowania innego ”odziaJu na dziaJ—i niw o—re`lony na rysunku planu li-

niami ”rzerywanymi linie zabudowy nalewy ”rzy–mować zgodnie z ustaleniami § 2, ust. 6 pkt 3) lit. b). 

5) Śo”uszcza się scalanie dziaJe— w ”rzy”ad—u za—u”ienia —il—u dziaJe— ”rzez –ednego inwestoraŁ 
6) Gabaryty ”ro–e—towanych budyn—ów winny ”osiadać nastę”u–ące cechy: 

a) na dziaJ—ach o powierzchni do 1000 m² 
- wyso—o`ć zabudowy dwie —ondygnac–e naziemne, w tym ”oddasze uwyt—owe z dachem 

o nachyleniu od 35 do 55°, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym we–`ciu 
do kalenicy do 9,0 m, 

- wyso—o`ć zwieLczenia `cian budyn—ów miesz—alnych do 4,5 m nad terenem, szero—o`ć ele-

wacji frontowej do 15,0 m, ws—auni— intensywno`ci zabudowy do 0,4 

b) na dziaJ—ach o ”owierzchni ”owywe– 1000 m² 
- wyso—o`ć zabudowy do trzech —ondygnac–i naziemnych w tym ”oddasze uwyt—owe 

z dachem o nachyleniu od 35 do 55°, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowo-

nym we–`ciu do —alenicy do 12,50 m, 

- wyso—o`ć zwieLczenia `cian budyn—u do 8,0 m nad terenem, szero—o`ć elewac–i frontowe– 
do 50% szero—o`ci dziaJ—i, ws—auni— intensywno`ci zabudowy do 0,5 

7) Mie–sca ”ar—ingowe nalewy zabez”ieczyć na wJasnych dziaJ—ach, w zabudowie: 

a) mieszkaniowej min. 2 stanowiska, 

b) w zabudowie hotelowej 1 stanowisko na 3 miejsc noclegowych, 

c) usJugowe– 4 - 6 stanowisk na 100 m² ”owierzchni s”rzedawne– lub —onsum”cy–ne–Ł 

7. Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów ”odlega–ących ochronie na ”odstawie ”rze”isów od-

rębnychŁ 

1) Na terenie będącym ”rzedmiotem o”racowania wystę”u–ą grunty o zrównicowanych warto`ciach ”a-

rametrów geotechnicznychŁ Niezbędne –est w —awdym ”rzy”ad—u ”o”rzedzenie ”rac ”ro–e—towych ba-

daniami geotechnicznymi. 

2) Teren o”racowania zna–du–e się w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭPas Pobrzewa na źa-

chód od Ust—iｬ, ”owoJanego w celu ochrony warto`ci przyrodniczych, historycznych, kulturowych 

i —ra–obrazowych, na —tórym obowiązu–ą za—azy w”rowadzone uchwaJą Nr XXXII/375/09 Sejmiku 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego z dnia 15 wrze`nia 2009 r. w s”rawie obszarów chronionego 
—ra–obrazu (ŚzŁ UrzŁ Wo–ewództwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 66, poz. 1804), zmieniona 

uchwaJą Nr XXXIVł408ł09 Se–mi—u Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego z dnia 22 grudnia 2009 r. 

w s”rawie obszarów chronionego —ra–obrazu (ŚzŁ UrzŁ Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego z 2009 r. 

Nr 166, poz. 1804). 

8Ł SzczegóJowe warun—i scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Przy ”odziaJach terenu innych niw o—re`lo-

ne w rysun—u ”lanu ustala się nastę”u–ące zasady: 

1) za”ewnienie do–azdu do —awde– wydzielone– dziaJ—i, do”uszcza się ustanowienie sJuwebno`ci do–azdu, 

2) ”owierzchnia wydzielone– dziaJ—i nie mowe być mnie–sza niw 800 m², 
3) ”odziaJy mogą być do—onywane na dziaJ—i o szero—o`ci frontu nie mnie–sze– niw 20,0 m i —ącie ”oJo-

wenia granic dziaJ—i w stosunku do pasa drogowego w granicach 80° do 100°, 

4) w ”rzy”ad—u zastosowania innego ”odziaJu na dziaJ—i niw o—re`lony w rysunku planu liniami przerywa-

nymi nie”rze—raczalne linie zabudowy nalewy o—re`lać zgodnie z ustaleniami § 2 ust. 6 pkt 3) lit. b). 

9Ł SzczegóJowe warun—i zagos”odarowania i ograniczenia zabudowy o—re`lać wedJug ninie–szego 
rozdziaJu oraz ustaleL rozdziaJu 7Ł 

10. Zasady budowy sieci infrastruktury i —omuni—ac–i ustala się wedJug rozdziaJów 3, 4, 5 i 6 niniej-

szych ustaleLŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej 

§ 3. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z istnie–ącego u–ęcia w Iąc—u, 
2) do”rowadzenie wody do ”ro–e—towanych obie—tów dla ”otrzeb gos”odarczych, ”rzeciw”owarowych 

i obrony cywilne–, mie–sce wJączenia ”rzewód wodociągowy Nacmierz - Jezierzany, 

3) sieć u—Jadać ”oza –ezdnią w liniach rozgranicza–ących dróg, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się u—Jadanie sieci ”oza ”asem drogowymŁ Sieć uzbroić w hydranty ”rzeciw”owarowe, ”rze–`cia wo-

dociągiem ”od –ezdnią wy—onywać ”rzewiertem, sieć realizować z ”rzewodów ø 80 - ø 150 mm, 
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4) wy—onanie ”rzyJączy do ”oszczególnych obie—tów ”rzez wJa`ciciela we wJasnym za—resie, 
5) wy—orzystanie istnie–ących studni indywidualnych na terenie mie–scowo`ci Nacmierz celem zao”a-

trzenia w wodę w okresie ograniczonych dostaw, obowiąze— —onserwowania włw studni ustalono 

w planie wsi Nacmierz oraz 2 istnie–ących studni awary–nych w mie–scowo`ci JarosJawiec, zgodnie 

z obowiązu–ącymi ”rze”isamiŁ 

2. W za—resie gos”odar—i `cie—owe– ustala się na—az: 

1) odprowadzenia `cie—ów —anaJami grawitacy–nymi o ”rze—ro–ach ø 0,20-0,30 m do projektowanych 

”rze”om”owni s—ąd tJoczone będą ”rzewodami ø 60 - 110 mm do kanalizacji w Jezierzanach odpro-

wadza–ące– `cie—i na oczyszczalnię JarosJawcu, —tóra nie wymaga rozbudowy, 
2) wykonania ”rze”om”owni lo—alnych dla obie—tów z —tórych ”odJączenie do —analizac–i grawitacy–ne– 

–est niemowliwe, 
3) u—Jadanie —anaJów i ”rzewodów tJoczonych w miarę mowliwo`ci w liniach rozgraniczenia dróg, —anaJy 

u—Jadać w terenach utwardzonych, ”rzewody tJoczne ”rowadzić ”oza –ezdnią, ”rze–`cia ”od –ezdnią 
wy—onywać ”rzewiertem, 

4) wy—onanie ”rze”om”owni bezs—rat—owych, dotyczy to równiew ”rze”om”owni `cie—ów (lo—alnych) 
na wJasnym terenie, teren ”rze”om”owni ogrodzić, 

5) ograniczenia uciąwliwo`ci ”rze”om”owni do granic dziaJ—i, 
6) wy—onania wJączania ”rzewodów tJocznych do —anaJów grawitacy–nych ”rzez studzien—i roz”ręwne, 
7) do czasu wy—onania —analizac–i sanitarne– `cie—i gos”odarczo - bytowe gromadzić w szczelnych 

zbiorni—ach bezod”Jywowych i wywozić na istnie–ącą oczyszczalnię `cie—ów w JarosJawcuŁ 

3. W za—resie wód deszczowych ustala się na—az: 

1) gromadzenia wód o”adowych z terenów re—reacy–nych w zbiornikach i wy—orzystywać do ”odlewa-

nia ro`lin, 
2) od”rowadzenia wód o”adowych z drogi KDg i czę`ci drogi powiatowej w s”osób dotychczasowy 

istnie–ącą siecią rowów melioracy–nych, z ”ozostaJych dróg do studziene— chJonnych, 
3) wy—onania docelowo —analizac–i deszczowe–, gJównie z terenów utwardzonych, siecią —analizac–i 

deszczowe– do rowów melioracy–nych od”rowadza–ących wody do —anaJu _widni— lub do —anaJu 
GJównic—iego, 

4) u–mowania wód o”adowych za ”omocą w”ustów deszczowych z osadnikami, 

5) oczyszczenie wód deszczowych z terenów gdzie istnie–e mowliwo`ć ich s—awenia związ—ami ro”o”o-

chodnymi, przed wprowadzeniem do odbiornika w maxŁ sto”niu technicznie mowliwym, n”Ł w separa-

torze ”rodu—tów ro”o”ochodnych (o—Ł 99% redu—c–i związ—ów ro”o”ochodnych), ta— by sto”ieL za-

nieczyszczeL nie ”rze—raczaJ do”uszczalnych stęweL zanieczyszczeL zawartych w `cie—ach jakie mo-

gą być od”rowadzane do urządzeL —analizacy–nych, do wód ”owierzchniowych i do gruntu, 

6) uzys—ania ”ozwolenia wodno”rawnego na od”rowadzenie wód deszczowych do wód ”owierzchnio-

wych zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

4. W zakresie gazyfi—ac–i ustala się na—az: 

1) wy—onania gazyfi—ac–i caJego terenu ”o wybudowaniu stac–i redu—cy–ne– I° w Postominie i doprowa-

dzeniu gazu do mie–scowo`ci Jezierzany, 
2) do”rowadzenia gazu dla ”otrzeb ”rzygotowania ”osiJ—ów, cie”Je– wody i potrzeb grzewczych, 

3) realizowania sieci gazowe– `redniego ci`nienia o ”rze—ro–ach ø 63 - ø 110 mm; ”odJączenia odbior-

ców ”o”rzez indywidualne redu—tory ”rzewidziane do zasilania odbiorców domowych, 
4) u—Jadania gazociągów w pasach zieleni i pod chodnikami, a w szczególnych ”rzypadkach pod asfal-

tem ”rzy zachowaniu odlegJo`ci bez”ieczne– od ”ozostaJych elementów uzbro–enia ”odziemnego 

i obie—tów naziemnych, 
5) mie–sce wJączenia gazociągu `redniego ci`nienia Nacmierz - Jezierzany (wg koncepcji gazyfikacji gmi-

ny Postomino). 

5. W za—resie gos”odar—i cie”lne– ustala się na—az: 

1) ”rzygotowania cie”Ja dla ”otrzeb grzewczych (obie—ty realizowane na obszarze chronionego —ra–obra-

zu) z —otJowni indywidualnych o”artych wyJącznie o paliwo tzw. ekologiczne (gaz ziemny, energia 

elektryczna, gaz propan-butan, ”om”y cie”lne, ole– o”aJowy, drewno, sJoma), 
2) nie ”rze—raczania warto`ci stęweL do”uszczalnych o—re`lonych w ”rze”isach szczególnych ”rzy 

w”rowadzaniu zanieczyszczeL do ”owietrzaŁ 

6. W za—resie utylizac–i od”adów staJych ustala się na—az: 

1) zorganizowanego wywozu od”adów staJych na istnie–ące wysy”is—o urządzone w Bylicy, ”rzez sJuw-
by specjalistyczne, 
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2) w”rowadzania sto”niowe– segregac–i od”adówŁ Nie ”rzewidu–e się wytwarzania od”adów niebez”iecznychŁ 

7. W zakresie melioracji ustala się na—az: 

1) uzys—ania ”ozwolenia wodno”rawnego na odtworzenie lub modernizac–ę urządzeL melioracy–nych 

w przypadku ich naruszenia zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
2) zgJoszenia do wJa`ciwego zarządcy urządzeL melioracy–nych, w ”rzy”ad—u ich wystę”owania na 

dziaJce, ”rzedstawia–ąc ”lan realizacy–ny zagos”odarowania —awde– dziaJ—i z oznaczeniem zmian sieci 

drenarskiej, na etapie projektu technicznego, 

3) wy—onania ”rze”ustów ”od ”rze–`ciami i drogami, 

4) ”rzywrócenia usz—odzonych s—ar” i ”rze”ustów do stanu poprzedniego w przypadku ich uszkodzenia, 

5) ”ozostawienia dotychczasowego ”rze`witu rowów i ”rze”ustów ”rzy ich ”rze—raczaniu, 
6) pozostawienia 2,0 m ”asa terenu wolnego od zainwestowania wzdJuw istnie–ących urządzeL meliora-

cyjnych dla ich konserwacji, 

7) zachowania dotychczasowego u—Jadu stosun—ów wodnych w glebie, 

8) naprawy i modernizac–i urządzeL melioracy–nych ”odziemnych ”rzez wJa`ciciela dziaJ—i na —tóre– urzą-
dzenie jest usytuowane. 

8. W za—resie ochrony ”rzed haJasem ustala się: 

1) nakaz nie przekraczania do”uszczalnego ”oziom haJasu dla ”oszczególnych rodza–ów zabudowy wg 
”rze”isów szczególnych, 

2) za—az stosowania urządzeL ”owodu–ących wibrac–e w”Jywa–ące u–emnie na zdrowie miesz—aLców 

i obiekty budowlane. 

9. Przy projektowaniu i realizacji sieci uwzględnić do—umentac–ę techniczną badaL ”odJowa gruntowegoŁ 

10Ł Śo”uszcza się zmianę trasy ”ro–e—towanych sieci oznaczonych w rysunku planu. 

11Ł Sieci realizować zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami szczególnymiŁ 

RozdziaJ 4 

Ustalenia w zakresie komunikacji 

§ 4. O—re`la się nastę”u–ące ”arametry ”ro–e—towanego u—Jadu drogowego: 

1) droga gminna klasy lokalnej w ”rzy”ad—u modernizac–i winna mieć ”arametry 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących zgodnie z rysunkiem planu, 

b) –edną –ezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,0-3,50 m 

c) w ”rze—ro–u drogi ”ro–e—tować ”rzyna–mnie– –ednostronny chodni— o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 1,25 m, 

d) `ciew—ę rowerową o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 1,5 m, 

e) do”uszcza się stosowanie ”asów ”osto–owych, 
f) droga gminna ”owiązana s—rzywowaniem z drogą ”owiatowąŁ 

2) drogi wewnętrzne winny mieć ”arametry: 
a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 6,0 do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) –edną –ezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 2,25 m, 

c) w ”rze—ro–u drogi ”ro–e—tować ”rzynajmniej jednostronny chodnik o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 1,25 m, 

d) do”uszcza się ”ro–e—towanie ulic –edno”rzestrzennych, 
e) drogi 31KDw i 34KŚw ”owiązane s—rzywowaniem z drogą ”owiatową; drogi 32KŚw i 33KDw 

bez ”owiązania z drogą ”owiatową z wy–ąt—iem ”oJączeL awary–nychŁ 
3) drogi pieszo-–ezdne wewnętrzne winny mieć ”arametry: 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 4,5 m zgodnie z rysunkiem planu, 

b) drogi jednoprzestrzenne o nawierzchni utwardzonej. 

RozdziaJ 5 

Ustalenia w zakresie elektroenergetyki, telekomunikacji i sieci teleinformatycznych 

§ 5. 1. Zaopatrzenie zabudowy w energię ele—tryczną z trzech stacji transformatorowych SN/NN zasi-

lanych linią —ablową SN wy”rowadzoną z istnie–ące– linii na”owietrzne– SN ”rzebiega–ące– w odlegJo`ci 
o—oJo 400 m po wschodniej stronie drogi powiatowej nr ewid. 41 

2. Od stacji transformatorowych do miejsc poboru mocy - ”ro–e—towanych obie—tów —ubaturowych, 
wy—onać linie —ablowe NNŁ Kable u—Jadać w liniach rozgraniczenia drógŁ Przy granicy dziaJe— zamontować 
zJącza —ablowe zintegrowane z u—Jadami ”omiarowymi zasilane –edno lub dwustronnieŁ 

3. W zakresie telekomunikacji i sieci teleinformatycznych. 
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1) Sieci przewodowe telekomunikacyjne i teleinformatyczne prowadzone w liniach rozgranicza–ących 
dróg wy”rowadzić do zabez”ieczonych zJączy na ”oszczególnych dziaJ—ach, 

2) Wy—onać zabez”ieczenia ”rzeciw”rądowe i ”rze”ięciowe oraz uziomy, 
3) Projektowane uzbrojenie telekomunikacyjne i teleinformatyczne realizować stosownie do za”otrzebo-

wania. 

RozdziaJ 6 

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

§ 6. 1Ł Przy ”ro–e—towaniu obie—tów na terenie o”racowania ws—azane –est wyznaczenie ”omiesz-

czeL na u—rycia czę`ciowo ”rzygotowane o ws”óJczynni—u ochrony K>100. 

2. Zaopatrzenie w wodę wy—onać zgodnie z § 3 ust. 1 ninie–szych ustaleL (u–ęcie w Iąc—u)Ł W okre-

sie ograniczonych dostaw nalewy zorganizować dowóz wody z u–ęcia —omunalnego w JarosJawcu (odręb-

ne u–ęcie wody niezalewne od u–ęcia w Iąc—u) oraz studnie na terenie o`rod—a wczasowego ｭBaJty—ｬ 

i ｭCefarmｬ o wyda–no`ci 60 m³/h i na terenie o`rod—a wczasowego ｭGeologｬ o wyda–no`ci 40 m³/h. 

3Ł PodJączenie obie—tów do sieci —omunalne–, zagwarantowanie awary–nego uródJa energii s”eJnia 
wymogi stawiane wodociągom w okresie ograniczonych dostaw. W sytuac–i awary–ne– nalewy zorganizo-

wać dowóz wodyŁ 

4Ł O`wietlenie wewnętrzne i zewnętrzne obie—tów wy—onać w s”osób umowliwia–ący szyb—ie ”rzy-

stosowanie do potrzeb obrony cywilnej. 

5Ł Teren o”racowania –est ob–ęty zasięgiem a—ustycznym syreny alarmowe– na terenie źes”oJu Sz—óJŁ 

6Ł Istnie–ące i projektowane drogi s”eJnia–ą wymogi dróg ewa—uacy–nychŁ 

RozdziaJ 7 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 7. 1. Ustalenia dla terenów re—reac–i indywidualne– i usJug hotelars—ich 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 1UTm /1,17/, 2UTm /0,68/, 3UTm /0,26/, 6UTm /1,38/, 

8UTm /1,61/, 9UTm /1,23/, 10UTm /1,37/, 14UTm /3,71/, 15UTm /2,34/, 18UTm /1,44/, 19UTm 

/1,0/, 20UTm /2,47/ 

2) Funkcja obszaru. Obiekty rekreacji indywidualnej i usJug hotelars—ich z wyJączeniem cam”ingów i ”ól 
namiotowych. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ Ustala się mowliwo`ć budowy obie—tów budow-

lanych na zasadach o—re`lonych w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2, ust. 2 

ninie–szych ustaleLŁ 
4) źasady ochrony `rodowis—a i krajobrazu kulturowego. Zasady zagospodarowania ”rzy–mować zgodnie 

z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2, ust. 3 ninie–szych ustaleLŁ 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–Ł źasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne– ”rzy–mować dla tych terenów 
zgodnie z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2, ust. 4 ninie–szych ustaleLŁ 

6) źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ W granicach obszarów nie wystę”u–ą ”rzestrzenie ”u-

bliczne. 

7) Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ Obowiązu–ą ustalenia 
zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 2, ust. 6 ninie–szych ustaleLŁ 

8) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Teren zna–du–e się w granicach chronionego krajobrazu ｭPas Pobrze-

wa na źachód od Ust—iｬ, w granicach —tórego obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2 ust. 7 ninie–szych ustaleL 

9) SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte 

w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 2, ust. 8 ninie–szych ustaleLŁ 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej. 

a) tereny obsJugiwane —omuni—acy–nie z dróg 30KŚg, 31 KŚw, 2 KDw, 33 KDw, 34 KDw, 39KDw, 

40 KDw, 41 KDw, 42 KDw, 44 KDw, 45 KDw, 47 KDw, 48 KDw, 49 KDw, 50 KDw, 51 KDw, 

52 KDw, 53 KDw, 54 KDw, 55 KDw, 56 KDw,57 KDw, 58 KDw, 43KDx, 46KDx, 

b) mie–sca ”ar—ingowe zabez”ieczyć zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2 ｭźasady ogólne 
zagospodarowania terenuｬ § 2, ust. 6 pkt 7 ninie–szych ustaleL, 

c) sieci infrastru—tury techniczne– wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4, 5 ninie–szych ustaleLŁ 
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11) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenówŁ Teren mowe 
być uwyt—owany w dotychczasowy s”osób do chwili ”od–ęcia inwestyc–iŁ źmiana zagos”odarowania 
musi być zgodna z warun—ami o—re`lonymi w niniejszych ustaleniach. 

12) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ). 
Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 15%Ł 

2. Ustalenia dla teren rekreacji indywidualnej i usJug turystycznych 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach / 4 UTu /0,27/, 5 UTu /0,37/, 11 UTu / 0,37/, 16 UTu 

/0,63 /, 21 UTu / 1,54/, 22 UTu /0,12 /, 23 UTu /0,87 /, 24 UTu /1,06 /. 

2) Funkcja obszaru. 

a) obiekty rekreacji indywidualnej, 

b) obie—ty usJug turystycznych z wyJączeniem cam”ingów i ”ól namiotowychŁ 
3) Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ Ustala się mowliwo`ć budowy nowych obie—tów 

budowlanych na zasadach o—re`lonych w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2, 

ust. 2 ninie–szych ustaleLŁ 
4) źasady ochrony `rodowis—a i —ra–obrazu —ulturowegoŁ źasady zagos”odarowania ”rzy–mować zgodnie 

z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2, ust. 3 ninie–szych ustaleLŁ 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–Ł źasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne– dla tych terenów ”rzy–mować 
zgodnie z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2, ust. 4 ninie–szych ustaleLŁ 

6) źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ W granicach obszarów nie wystę”u–ą ”rzestrzenie ”u-

bliczne. 

7) Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ Obowiązu–ą ustalenia 
zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 2, ust. 6 ninie–szych ustaleLŁ 

8) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zago-

spodarowania terenuｬ, § 2, ust. 7 ninie–szych ustaleLŁ 
9) SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte w roz-

dziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 2, ust. 8 ninie–szych ustaleLŁ 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej. 

a) tereny obsJugiwane —omuni—acy–nie z dróg 30KŚg, 31KŚw, 32KŚw, 33KŚw, 34KDw, 40KDw, 

41KDw, 44KDw, 45KDw, 47KDw, 

b) mie–sca ”ar—ingowe zabez”ieczyć zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2 ｭźasady ogólne 
zagospodarowania terenuｬ § 2, ust. 6 pkt 7 ninie–szych ustaleL, 

c) gos”odar—ę wodno - `cie—ową wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4 i 5 ninie–szych ustaleLŁ 
11) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenówŁ Teren mowe 

być uwyt—owany w dotychczasowy s”osób do chwili ”od–ęcia inwestyc–iŁ źmiana zagos”odarowania 
musi być zgodna z warun—ami o—re`lonymi w niniejszych ustaleniach. 

12) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ). 
Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 15%Ł 

3. Ustalenia dla terenów re—reac–i i sportu z zielenią urządzoną 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 25 US,ZP /2,31/ 

2) Funkcja obszaru. 

a) fun—c–a ”odstawowa: teren usJug re—reacji i sportu 

b) fun—c–e do”uszczalne: usJugi uzu”eJnia–ące związane z obsJugą fun—c–i ”odstawowychŁ 
3) Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ Ustala się mowliwo`ć budowy nowych obie—tów 

budowlanych na zasadach o—re`lonych w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2, 

ust. 2 ninie–szych ustaleLŁ Teren zabudowany nie mowe ”rze—roczyć 15% caJego obszaruŁ 
4) źasady ochrony `rodowis—a i —ra–obrazu —ulturowegoŁ Obowiązu–e ochrona istnie–ącego drzewostanu 

o duwe– warto`ci ”rzyrodnicze–, wycin—a drzew wymaga uzys—ania od”owiednich zezwoleLŁ źasady 
zagos”odarowania ”rzy–mować zgodnie z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ 

§ 3, ust. 3 ninie–szych ustaleLŁ 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–Ł W granicach 

terenu 25 US,źP zna–du–e się obszar strefy ｭW IIIｬ- ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych na terenie —tórego obowiązu–ą zasady o—re`lone w rozdziale 2 ｭźasady ogólne za-

gospodarowania terenuｬ § 2, ust. 4 ninie–szych ustaleLŁ 
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6) źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ W granicach obszaru nie wystę”u–ą ”rzestrzenie ”u-

bliczne. 

7) Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ Śo”uszcza się realiza-

c–ę obie—tów —ubaturowych i maJe– archite—tury związanych z fun—c–ą ”odstawowąŁ Wyso—o`ć zabu-

dowy ”rzy–mować zgodnie z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 3, ust. 6 

pkt 6) litŁ a)Ł Śo”uszcza się stosowanie dachów ”Jas—ichŁ 
8) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zago-

spodarowania terenuｬ § 2 ust. 7 ninie–szych ustaleLŁ 
9) SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Wiel—o`ć wydzielonych dziaJe— nie 

mowe być mnie–sza niw 0,5haŁ W ”ozostaJym za—resie obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale 2 

ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 2, ust. 8 ninie–szych ustaleLŁ 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej. 

a) teren obsJugiwany —omuni—acy–nie z dróg 34KŚw, 36KŚx, 37KŚx, 38KŚx, 
b) mie–sca ”ar—ingowe zabez”ieczyć zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2 ｭźasady ogólne 

zagospodarowania terenuｬ § 2, ust. 6 pkt 7 ninie–szych ustaleL, 
c) gos”odar—ę wodno - `cie—ową wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4 i 5 ninie–szych ustaleLŁ 

11) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenówŁ Teren mowe 
być uwyt—owany w dotychczasowy s”osób do chwili ”od–ęcia inwestyc–iŁ źmiana zagos”odarowania 
musi być zgodna z warun—ami o—re`lonymi w niniejszych ustaleniach. 

12) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ). 
Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 15%Ł 

4. Ustalenia dla lasu 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 26 ZL /0,48 / 

2) Funkcja obszaru: istnie–ący las bez zmian 

3) źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu. Teren zieleni le`ne– z mowliwo`cią wy—orzystania 
dla celów re—reac–i w oparciu o ”lan urządzeniowo - le`nyŁ 

4) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o które– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ). Te-

ren nie zmienia s”osobu uwyt—owaniaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 

5. Ustalenia dla terenów infrastru—tury - elektroenergetyka i kanalizacja 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 7 K,E /0,03 /, 13 K,E /0,03/, 20 E /0,01/ 

2) Fun—c–a obszaruŁ Tereny urządzeL infrastru—turyŁ 
a) stacja transformatorowa SN/NN, 

b) przepompownia `cie—ówŁ Na terenie 20 ś zlo—alizowana wyJącznie stac–a transformatorowa bez 
”rze”om”owni `cie—ówŁ 

3) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Teren zna–du–ą się w granicach chronionego krajobrazu ｭPas Pobrzewa 

na źachód od Ust—iｬ, oraz w granicach ”asa ochronnego brzegu mors—iego na —tórych obowiązu–ą ustale-

nia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2 ust. 7 ninie–szych ustaleLŁ 
4) SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Teren ”rze”om”owni `cie—ów 

i stac–i transformatorowe– mogą stanowić wydzielone dziaJ—iŁ 
5) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej. Tereny 

obsJugiwane —omuni—acyjnie z dróg 30KŚg, 31KŚw, 34KŚwŁ Infrastru—turę wy—onać zgodnie 

z ustaleniami rozdziaJu 3 ｭUstalenia w zakresie infrastruktury sanitarnejｬ i rozdziaJu 5 ｭUstalenia 

w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacjiｬ ninie–szych ustaleLŁ 
6) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenówŁ Teren mowe 

być uwyt—owany w dotychczasowy s”osób do chwili ”od–ęcia inwestyc–iŁ źmiana zagos”odarowania 
musi być zgodna z warun—ami o—re`lonymi w niniejszych ustaleniach. 

7) Stawki procentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ). 
Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 

6. Teren wód ”owierzchniowych - rowy 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 27 W/0,04/ 

2) Fun—c–a obszaruŁ istnie–ący rów melioracy–nyŁ 
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3) źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra–obrazuŁ Rów udrownić, s—ar”y wy”rofilować, ”od drogą 
38KŚx wy—onać ”rze”ust. 

4) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) Te-

ren nie zmienia s”osobu uwyt—owaniaŁ Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 

7. Ustalenia dla terenów —omuni—ac–i - droga gminna 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 30 KDg /0,85/ 

2) Funkcja obszaru. Droga gminna klasy dojazdowej o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących zgodnie 

z rysunkiem planu. 

3) Ws—auni—i zagos”odarowania terenu i ”arametry —sztaJtowania obie—tówŁ W przypadku modernizacji 

droga winna mieć ”arametryŁ 
a) –edną –ezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,0 - 3,50 m, 

b) w przekroju drogi przynajmniej jednostronny chodnik o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 1,25 m, 

c) `ciew—ę rowerową o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 1,5 m, 

d) do”uszcza się stosowanie ”asów ”osto–owych, 
e) droga gminna ”owiązana s—rzywowaniem z drogą ”owiatowąŁ 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne– ”rzy–mować 
zgodnie z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2, ust. 4 ninie–szych ustaleLŁ 

5) źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 2, ust. 5 ninie–szych ustaleLŁ 
6) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Teren zna–du–e się w granicach chronionego krajobrazu ｭPas Pobrze-

wa na źachód od Ust—iｬ, w granicach —tórego obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2 ust. 7 ninie–szych ustaleLŁ 
7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omunikacji i infrastruktury technicznej. Sieci 

infrastru—tury techniczne– wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4 i 5 ninie–szych ustaleLŁ 
8) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ). 
Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 

8. Ustalenia dla terenów —omuni—ac–i - drogi wewnętrzne 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach//, 31 KDw /0,53/, 2 KDw /0,36/, 33 KDw/0,40/, 34 

KDw /0,64/, 39KDw /0,28/, 40 KDw /0,33/, 41 KDw /0,15/, 42 KDw/0,09/, 44 KDw /0,09/, 45 

KDw /0,09/, 47 KDw /0,07/, 48 KDw /0,03/, 49 KDw/0,03/, 50 KDw /0,03/, 51 KDw /0,03/, 52 

KDw /0,08/, 53 KDw /0,08/, 54 KDw/0,08/, 55 KDw /0,03/, 56 KDw /0,03/, 57 KDw /0,03/, 58 

KDw /0,03/ 

2) Fun—c–a obszaruŁ Śrogi wewnętrzne, nie”ubliczneŁ 
3) Ws—auni—i zagos”odarowania terenu i ”arametry —sztaJtowania obie—tówŁ Śrogi wewnętrzne winny 

mieć ”arametry: 
a) szeroko`ć w liniach rozgranicza–ących 6,0 do 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 

b) –edną –ezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 2,25 m, 

c) w ”rze—ro–u drogi ”ro–e—tować ”rzyna–mnie– –ednostronny chodni— o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 1,25 m, 

d) do”uszcza się ”ro–ektowanie ulic jednoprzestrzennych, 

e) drogi 31KDw i 34KŚw ”owiązane s—rzywowaniem z drogą ”owiatową; drogi 32KŚw i 33KDw 

bez ”owiązania z drogą ”owiatową z wy–ąt—iem w–azdów awary–nychŁ 
4) źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 2, ust. 5 ninie–szych ustaleLŁ 
5) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie ustalonych na ”od-

stawie odrębnych ”rze”isówŁ Teren zna–du–e się w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭPas Po-

brzewa na zachód od Ust—iｬ, oraz w granicach ”asa ochronnego brzegu mors—iego na —tórych obowiązu–ą 
ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2 ust. 7 ninie–szych ustaleLŁ 

6) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej. Sieci 

infrastru—tury techniczne– wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4 i 5 ninie–szych ustaleLŁ 
7) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ). 
Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0% 
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9. Ustalenia dla terenów —omuni—ac–i - ”rze–`cia ”iesze 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 36KDx, /0,02/, 37KDx, /0,02/, 38KDx, /0,02/, 43KDx, 

/0,05/, 46KDx, /0,05/ 

2) Fun—c–a obszaruŁ Prze–`cia ”iesze o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących zgodnie z rysunkiem planu 

z do”uszczeniem ruchu ”o–azdów dla obsJugi dziaJe— ”rzylegJychŁ 
3) Drogi pieszo-–ezdne wewnętrzne winny mieć ”arametry: 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 4,5 m zgodnie z rysunkiem planu, 

b) drogi jednoprzestrzenne o nawierzchni utwardzonej. 

4) źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ Obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 2, ust. 5 ninie–szych ustaleLŁ 
5) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Teren zna–du–e się w granicach chronionego krajobrazu ｭPas Pobrze-

wa na źachód od Ust—iｬ, w granicach —tórego obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 2 ust. 7 ninie–szych ustaleLŁ 
6) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i i infrastruktury technicznej. Sieci 

infrastru—tury techniczne– wy—onać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4, i 5 ninie–szych ustaleLŁ 
7) Staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ). 
Ustala się staw—ę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 0%Ł 

Klasy bonitacyjne Powierzchnia (ha) 

R IIIb 2,48 

R IVa 18,21 

R IVb 6,04 

Ps IV 0,19 

R V 2,29 

Ps V 0,56 

Razem 30,24 

 

RozdziaJ 8 

Prze”isy koLcowe 

§ 8. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego na cele nierolnicze 

i niele`ne wg ”oniwsze– tabeli, w tm decyz–ą: 

Nr decyzji Powierzchnia (ha) grunty 

kl III 

Minister Rolnictwa i Gos”odar—i vywno`ciowe– Nr decyzji GZ.tr.057-602-411/10 z dnia 

17 listopada 2010 r. 

2,48 

Razem 2,48 

 

§ 9. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi Gminy PostominoŁ 

§ 10. 1. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa źachodnio”omors—iegoŁ 

2. UchwaJa, o —tóre– mowa w ust. 1 ”odlega równiew ”ubli—ac–i na stronie internetowe– gminyŁ 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Jadwiga Krakowska 

  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 62 ｦ 9356 ｦ Poz. 1101 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VI/42/11 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 24 lutego 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VI/42/11 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

W sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNacmierskie Wzgórzaｬ w obrębie Jezierzany 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), - stwierdza się, we do ”ro–e—tu mie–scowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego ｭNacmiers—ie Wzgórzaｬ w obrębie Jezierzany uwag nie wniesiono. 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VI/42/11 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ｭNacmierskie 

Wzgórzaｬ w obrębie Jezierzany 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) ustala się nastę”u–ący s”osób realizac–i inwestyc–i 
z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowaniaŁ 
§ 1. Do inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne– sJuwących zas”a—a–aniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

—aLców zalicza się inwestyc–e wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) § 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

niczne– zaliczone do zadaL wJasnych gminy, za”isane w niniejszym planie obe–mu–ą: 30 KŚg - moderniza-

c–a istnie–ące– drogi gminne–; 7 KE, 13 KE i sieci wg ideogramu uzbrojenia - urządzenia —analizac–i sanitar-

nej i sieci wodociągowe– wg obmiaru zaJączonego w analizie s—ut—ów finansowych uchwalenia ”lanuŁ 
§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wymienionych w § 2Ł Inwestyc–e nalewy realizować zgodnie 

z przepisami techniczno - budowlanymi i a—tualną wiedzą techniczną w okresie ich realizacji, w s”osób 
nie narusza–ący ustaleL ”lanuŁ § 4.1. Zadania wymienione w § 2 będą finansowane z budwetu gminy 

z zachowaniem ”rze”isów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 157, poz. 1240 z ”óunŁ zmŁ) 2Ł źa—res wydat—ów budwetowych na dany ro— winien być ustalony —aw-
dorazowo w budwecie gminy, zalewnie od za—Jadanego za—resu rzeczowego i mowliwo`ci ich finansowania, 
w niezbędnym za—resie z uwzględnieniem ”rzewidywanych w”Jywów z tytuJu realizac–i ”lanuŁ 
1101
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UCHWAIA NR VI/43/11 

 RADY GMINY POSTOMINO 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZielone Wzgórzeｬ 

w obrębie Śzierwęcin. 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010. r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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


