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UCHWA$A"NR"XXVI/128/2008
Rady"Gminy" wierzno
z"dnia"11"grudnia"2008"r.

w"sprawie"uchwalenia"miejscowego"planu"zagospodarowania"przestrzennego"dla"terenu"po(o*onego"
w"obr&bie"geodezyjnym"Gostyniec"w"gminie" wierzno.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ;Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492= z 2005 r. 
Nr 113, poz. 945, Nr 130 poz. 1087= z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635< Rada Gminy +wierzno 
uchwala, co nast"puje:

DZIA$"I"
Przepisy"ogólne"

Rozdzia("1.
Zakres"regulacji

§"1. 1. Zgodnie z uchwa$! Nr X/38/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyst!pienia do sporz!-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy +wierzno w obr"bie geodezyjnym 
Gostyniec, stwierdzaj!c zgodno#& z ustaleniami Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy +wierzno przyj"tym uchwa$! Nr XXXVIII/265/02 z dnia 10 pa*dziernika 2002 r. 
uchwala si" miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu po$o%onego w obr"bie geode-
zyjnym Gostyniec, zwany dalej planem miejscowym.

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o $!cznej powierzchni 3.8672 ha, którego granice ustala rysunek 
planu miejscowego w skali 1:1000, stanowi!cy za$!cznik nr 1 do niniejszej uchwa$y.

§"2. Integralnymi cz"#ciami planu miejscowego s! nast"puj!ce za$!czniki do uchwa$y:
1< za$!cznik nr 1 � rysunek planu miejscowego w skali 1:1000=
2< za$!cznik nr 2 � wyrys ze Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy +wierzno w skali 1:25000=
3< za$!cznik nr 3 � rozstrzygni"cie Rady Gminy +wierzno o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu=
4< za$!cznik nr 4 � rozstrzygni"cie Rady Gminy +wierzno o sposobie realizacji i zasadach ) nansowania 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale%!cych do zada' w$asnych 
gminy.

§"3."1.Przedmiotem ustale' planu miejscowego s! warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
przeznaczonego na cele mieszkaniowe, mieszkaniowo-us$ugowe i towarzysz!c! infrastruktur" techniczn! 
oraz komunikacyjn!. 

2. Ustala si" nast"puj!ce przeznaczenie terenów oznaczonych w planie symbolami:
1< MN � tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej=
2< MN,U � tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us$ugowej, na których dopuszcza si" us$ugi 

spe$niaj!ce równocze#nie nast"puj!ce warunki:
a< brak kolizji z funkcj! mieszkaniow!,
b< obowi!zuje powierzchnia zabudowy dla funkcji mieszkaniowej i us$ugowej wed$ug przepisów 

szczegó$owych=
3< E � teren urz!dze' energetycznych=
4< KD.D � droga dojazdowa=
5< KDW � droga wewn"trzna=
6< KP � teren ci!gu pieszego.

§"4. 1. Nast"puj!ce oznaczenia gra) czne na rysunku planu s! obowi!zuj!-cymi ustaleniami planu:
1< granice obszaru obj"tego planem miejscowym=
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2< linie rozgraniczaj!ce tereny o ró%nym przeznaczeniu lub ró%nych zasadach zagospodarowania oraz ich 
oznaczenia=

3< linie zabudowy=
4< symbole literowo-cyfrowe terenów funkcjonalnych.

2. Przebieg linii rozgraniczaj!cych dla celów opracowa' geodezyjnych nale%y okre#li& poprzez odczyt 
gra) czny osi linii z rysunku planu.

3. Ustala si" nast"puj!ce de) nicje terminów u%ytych w tek#cie planu:
1< dach stromy � forma dachu, w którym po$acie nachylone s! pod k!tem co najmniej 35°=
2< nieprzekraczalna linia zabudowy � linia wyznaczaj!ca granic" terenu, poza któr! realizacja zabudowy 

jest niedopuszczalna=
3< obowi!zuj!ca linia zabudowy � linia wyznaczaj!ca obowi!zuj!ce usytuowanie #ciany zewn"trznej 

budynku mieszkalnego, z wy$!czeniem ganków i werand, których wyst"p nie przekracza 1,5 m=
4< wysoko#& zabudowy � wysoko#& budynku mierzona od poziomu terenu przy najni%ej po$o%onym 

wej#ciu do budynku, do najwy%ej po$o%onego punktu dachu, kalenicy lub zbiegu po$aci dachowych.

Rozdzia("2.
Ustalenia"kszta(towania"zabudowy"

i"zagospodarowania"terenu"oraz"ochrony"'rodowiska

§" 5. 1. W celu zapobiegania dewastacji krajobrazu ustala si" nast"puj!ce zasady kszta$towania 
zabudowy:
1< lokalizacja nowych obiektów budowlanych mo%liwa jest zgodnie z nieprzekraczaln! i obowi!zuj!c! 

lini! zabudowy wkre#lon! na rysunku planu=
2< forma architektoniczna nowej zabudowy zarówno mieszkaniowej jak i gospodarczej zwi!zanej z dzia$al-

no#ci! us$ugow! powinna by& kszta$towana w nawi!zaniu do architektury miejscowej, o warunkach 
okre#lonych w przepisach szczegó$owych, bez ogranicze' w zakresie materia$ów konstrukcyjnych, 
przy zastosowaniu tradycyjnych materia$ów wyko'czeniowych=

3< zakazuje si" wznoszenia i ustawiania obiektów o charakterze tymczasowym, np. kontenerów 
i blaszanych gara%y, za wyj!tkiem obiektów lokalizowanych na czas realizacji ;budowy< podstawowej 
funkcji terenu.

2. Bezwzgl"dnie wyklucza si" makroniwelacj" w terenie obj"tym planem.

3. W granicach wszystkich obj"tych planem terenów, gdzie b"d! wprowadzone jakiekolwiek formy 
zagospodarowania, nale%y zinwentaryzowa& zasoby zdejmowanej warstwy próchniczej gleby oraz 
zagospodarowa& je na cele rekultywacyjne.

4. Rekultywacja powinna polega& na odtworzeniu takich warunków biologicznych, w których wymiana 
mi"dzy gleb! a szat! ro#linn! zapewnia pomy#lny przebieg sukcesji ro#linnej i intensywny rozwój procesów 
glebotwórczych.

5. Ze wzgl"du na po$o%enie terenu obj"tego planem w s!siedztwie obszaru Natura 2000 �Wybrze%e 
Trzebiatowskie� obowi!zuje:
1< zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych=
2< poszanowanie aktualnego stanu zagospodarowania zieleni! ze szczególnym uwzgl"dnieniem 

obszarów i okazów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody=
3< zakaz pogarszania stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro#lin i zwierz!t, dla których 

zosta$ wyznaczony obszar Natura 2000=
4< zakaz introdukcji gatunków geogra) cznie i ekologicznie obcych, przyczyniaj!cych si" do ich inwazji 

i wypierania gatunków rodzimych. 

Rozdzia("3.
Ustalenia"w"zakresie"obs(ugi"komunikacyjnej

§"6. 1. Obs$ug" komunikacyjn! obszaru obj"tego planem ustala si" z istniej!cych i projektowanych 
dróg publicznych i wewn"trznych po$!czonych z uk$adem sieci dróg w gminie i w rejonie.



Dziennik Urz"dowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 8 Poz. 297- 1443 -

2. Powi!zania komunikacyjne obszaru obj"tego planem z uk$adem zewn"trznym zapewni!: droga 
powiatowa Nr 410131 Gosty'-+wierzno, o numerze ewidencji geodezyjnej 99, po$o%ona poza terenem 
obj"tym planem wzd$u% jego granicy. 

3. Dopuszcza si" obiekty stanowi!ce tradycyjne wyposa%enie terenów w liniach rozgraniczaj!cych 
pasów drogowych jak wiaty, kosze na #mieci, lampy i inne obiekty ma$ej architektury pod warunkiem 
braku kolizji z sieciami i urz!dzeniami podziemnymi, nie powodowaniem ogranicze' dla komunikacji, 
w tym rozmieszczenia znaków i sygna$ów drogowych.

4. Realizacja ka%dego nowego obiektu, rozbudowa b!d* zmiana sposobu u%ytkowania uwarunkowana 
jest umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej ilo#ci miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych.

5. Ustala si" minimalne wska*niki dla obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych wed$ug przepisów szczegó$owych.

Rozdzia("4."
Ustalenia"w"zakresie"modernizacji,

rozbudowy"i"budowy"systemów"infrastruktury"technicznej

§"7. 1. Linie rozgraniczaj!ce dróg wyznaczaj! korytarze infrastruktury technicznej, w których mog! by& 
prowadzone sieci uzbrojenia terenu.

2. Zaopatrzenie w wod" z istniej!cego wodoci!gu grupowego, zasilanego z uj"cia wody w miejsco-
wo#ci Gostyniec. 

3. System wodoci!gowy realizuje si":
1< z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urz!dze' zaopatrzenia w wod" w warunkach specjalnych, 

zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami obrony cywilnej=
2< z uwzgl"dnieniem wymaganego zapotrzebowania na wod" dla celów przeciwpo%arowych, zgodnie 

z obowi!zuj!cymi przepisami przeciwpo%arowymi.

4. Odprowadzenie #cieków sanitarnych projektowan! kanalizacj" sanitarn! grawitacyjno-t$oczn! 
o #rednicy 0,2 m, do projektowanego grupowego ruroci!gu t$ocznego w drodze powiatowej Nr 410131 
Gosty'-+wierzno i dalej do istniej!cej oczyszczalni w +wierznie. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
#cieki sanitarne odprowadzane b"d! do szczelnego zbiornika bezodp$ywowego zlokalizowanego na 
terenie dzia$ki.

5. Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków na teren w granicach dzia$ki do gruntu lub 
studni ch$onnych, natomiast z dróg i parkingów do istniej!cej i projektowanej kanalizacji deszczowej 
z niezb"dnymi na odp$ywie do rowu melioracyjnego urz!dzeniami oczyszczaj!cymi.

6. Zaopatrzenie w gaz i ciep$o:
1< zaopatrzenie w gaz poprzez istniej!c! i projektowan! sie& gazow! #redniego ci#nienia zasilan! z istnie-

j!cego gazoci!gu #redniego ci#nienia o #rednicy 125 mm w drodze po$o%onej poza granicami planu, 
o symbolu ewidencji geodezyjnej 99,

2< rozprowadzenie gazu na obszarze obj"tym planem poprzez sie& #redniego ci#nienia z redukcj! 
ci#nienia w indywidualnych punktach redukcyjnych,

3< zaopatrzenie w ciep$o z indywidualnych kot$owni zasilanych gazem lub olejem opa$owym,
4< dopuszcza si" zastosowanie innych *róde$ ciep$a spe$niaj!cych warunki ochrony #rodowiska jak 

niskoemisyjne instalacje ogrzewcze na paliwo sta$e, p$ynne i gazowe, energi" elektryczn!, kolektory 
s$oneczne, pompy cieplne itp.

7. Elektroenergetyka:
1< zasilanie w energi" elektryczn! z istniej!cych napowietrznych i projektowanych kablowych elektro-

energetycznych linii 15 kV zlokalizowanych poza obszarem planu, doprowadzonych do projektowanej 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV=

2< obs$uga projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z projektowanej drogi dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 8.KD.D=



Dziennik Urz"dowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 8 Poz. 297- 1444 -

3< w obszarze obj"tym planem zasilanie lini! kablow! 0,4 kV.

8. Telekomunikacja: obs$uga telekomunikacyjna z istniej!cych rozdzielczych linii kablowych poprzez 
central" telefoniczn! zlokalizowan! w miejscowo#ci +wierzno.

9. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów:
1< przewiduje si" wst"pne segregowanie odpadów w miejscu ich powstania i czasowo gromadzenie 

w pojemnikach w obr"bie poszczególnych dzia$ek, a nast"pnie wywo%enie ich na gminne sk$adowisko 
odpadów=

2< sposób gromadzenia odpadów winien zapewni& mo%liwo#& ich selektywnej zbiórki=
3< w liniach rozgraniczaj!cych dróg dopuszcza si" ustawienie pojemników s$u%!cych gromadzeniu 

odpadów przeznaczonych do odzysku.

DZIA$"II
Przepisy"szczegó(owe

Rozdzia("1."
Przeznaczenie"i"zasady"zagospodarowania"terenów

§"8. 1. Na terenie oznaczonym na za$!czniku gra) cznym Nr 1 symbolem 1.MN, o powierzchni 1,369 ha 
ustala si" nast"puj!ce zasady i standardy zagospodarowania okre#lone w ust"pach od 2 do 12.

2.Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3.Zasady kszta$towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1< linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowi!zuj!ca, jak na rysunku planu=
2< maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki: 20>=
3< minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ek: 70>=
4< maksymalna wysoko#& zabudowy: 9,0 m=
5< forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a< zabudowa wolno stoj!ca � dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w poddaszu u%ytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom 
terenu do 0,6 m,

b< zabudowa gara%owa ;gospodarcza< wolno stoj!ca lub dobudowana do budynku mieszkalnego
 � jedna kondygnacja z dachem stromym= wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu 
do 0,3 m,

c< szeroko#& elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m,
d< kszta$t bry$y budynku: horyzontalny,
e< rzut nowych budynków powinien by& prostok!tny b!d* z$o%ony z prostok!tów po$!czonych ze 

sob! pod k!tem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand,
f< otwory okienne i drzwiowe: prostok!tne,
g< dopuszcza si" zró%nicowanie wysoko#ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wie%yczek,
h< elewacje wyko'czone materia$em charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach=
6< kszta$t dachu: stromy z kalenic! usytuowan! równolegle i odpowiednio do drogi oznaczonej w planie 

symbolem 9.KDW:
a< dach budynków powinien by& symetryczny, o jednakowym nachyleniu po$aci: 35°-45°, bez ich 

przesuni"cia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 
kalenica daszku poni%ej kalenicy g$ównych po$aci dachowych,

b< dopuszcza si" o#wietlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami 
po$aciowymi o formie prostok!tnej, utrzymuj!c odleg$o#& od kraw"dzi po$aci do kraw"dzi okna 
co najmniej 1,5 m,

c< kolorystyka: pokrycie dachu materia$em pokryciowym, sk$adaj!cym si" z ma$ych elementów 
w kolorach czerwono-br!zowym lub br!zowym,

d< niedopuszczalne otwieranie po$aci dachu na przestrzeni wi"kszej ni% 1/2 d$ugo#ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie si" wachlarzowo podniesionych cz"#ci po$aci dachowych=

7< dopuszcza si" wygrodzenie dzia$ek ogrodzeniami trwa$ymi, o wysoko#ci do 1,50 m liczonej od poziomu 
terenu: wzd$u% drogi typu ozdobnego z materia$ów i o wystroju nawi!zuj!cym do tradycji lokalnych= 



Dziennik Urz"dowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 8 Poz. 297- 1445 -

zakaz wznoszenia ogrodze' pe$nych z kamienia, ceg$y i prefabrykowanych elementów betonowych=
8< odleg$o#& mi"dzy budynkami mieszkalnymi nie powinna by& mniejsza ni% 12,0 m.

4. Zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci: 
1< obszary wymagaj!ce przeprowadzenia podzia$ów nieruchomo#ci: teren dzia$ki o numerze ewidencji 

geodezyjnej 392=
2< wielko#& dzia$ki, minimalna: 0,1000 ha, maksymalna: 0,1200 ha=
3< szeroko#& frontu dzia$ki, minimalna 29,0 m, maksymalna: 35,0 m=
4< k!t po$o%enia granic dzia$ki w stosunku do pasa drogowego: do 90°=
5< dopuszcza si" wtórny podzia$ zgodnie z wy%ej wymienionymi warunkami.

5. Zasady dotycz!ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1< dost"pno#& drogowa: od drogi wewn"trznej, oznaczonej w planie symbolem 9.KDW=
2< parkingi: wska*nik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe

/1mieszkanie=
3< zaopatrzenie w wod", gaz, energi" elektryczn! i telekomunikacj" oraz odprowadzenie #cieków i wód 

opadowych realizuje si" w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze wewn"trznej, 
oznaczonej w planie symbolem 9.KDW.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
wspó$czesnej: tereny i obiekty chronione nie wyst"puj!.

7. Zasady ochrony #rodowiska i przyrody:
1< obowi!zuje maksymalne zachowanie istniej!cej zieleni=
2< obowi!zuje nasadzenie zieleni wzd$u% granic terenu elementarnego � li#ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów np.: klon, d!b, jesion, wi!z, jarz!b= b!d* gatunkami drzew owocowych=
3< powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudow" z wy$!czeniem terenów pod niezb"dn! komuni-

kacj" wewn"trzn! powinna by& zagospodarowana zieleni! urz!dzon!.

8. Zasady kszta$towania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji no#ników reklamowych wolno 
stoj!cych.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem okre#lonym w planie dopuszcza si" dotychczasowy sposób jego u%ytkowania.

10. Ustalenia dotycz!ce obszarów rehabilitacji istniej!cej zabudowy i infrastruktury technicznej, 
wymagaj!cych przekszta$ce' lub rekultywacji: teren nie wymagaj!cy przekszta$ce'.

11. Stawka procentowa. Ustala si" stawk" procentow! s$u%!c! naliczaniu op$aty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko#ci: 10>.

12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u%ytkowaniu: przed 
przyst!pieniem do inwestycji nale%y przeprowadzi& badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mo%li-
wo#ci i g$"boko#ci posadowienia obiektów.

§"9."1. Na terenie oznaczonym na za$!czniku gra) cznym Nr 1 symbolem 2.MN, o powierzchni 0,9033 
ha ustala si" nast"puj!ce zasady i standardy zagospodarowania okre#lone w ust"pach od 2 do 12.

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Zasady kszta$towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1< linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowi!zuj!ca, jak na rysunku planu=
2< maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki: 20>=
3< minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ek: 70>=
4< maksymalna wysoko#& zabudowy: 9,0 m=
5< forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a< zabudowa wolno stoj!ca � dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w poddaszu u%ytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom 
terenu do 0,6 m,
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b< zabudowa gara%owa ;gospodarcza< wolno stoj!ca lub dobudowana do budynku mieszkalnego � 
jedna kondygnacja z dachem stromym= wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 
0,3 m,

c< szeroko#& elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m,
d< kszta$t bry$y budynku: horyzontalny,
e< rzut nowych budynków powinien by& prostok!tny b!d* z$o%ony z prostok!tów po$!czonych ze 

sob! pod k!tem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand,
f< otwory okienne i drzwiowe: prostok!tne,
g< dopuszcza si" zró%nicowanie wysoko#ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wie%yczek,
h< elewacje wyko'czone materia$em charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach,
6< kszta$t dachu: stromy z kalenic! usytuowan! równolegle i odpowiednio do dróg oznaczonych w planie 

symbolem 8.KD.D, 9.KDW i 10.KDW.
a< dach budynków powinien by& symetryczny, o jednakowym nachyleniu po$aci: 37°-45°, bez ich 

przesuni"cia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 
kalenica daszku poni%ej kalenicy g$ównych po$aci dachowych,

b< dopuszcza si" o#wietlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami 
po$aciowymi o formie prostok!tnej, utrzymuj!c odleg$o#& od kraw"dzi po$aci do kraw"dzi okna 
co najmniej 1,5 m,

c< kolorystyka: pokrycie dachu materia$em pokryciowym, sk$adaj!cym si" z ma$ych elementów 
w kolorach czerwono-br!zowym lub br!zowym,

d< niedopuszczalne otwieranie po$aci dachu na przestrzeni wi"kszej ni% 1/2 d$ugo#ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie si" wachlarzowo podniesionych cz"#ci po$aci dachowych=

7< dopuszcza si" wygrodzenie dzia$ek ogrodzeniami trwa$ymi, o wysoko#ci do 1,50 m liczonej od poziomu 
terenu: wzd$u% drogi typu ozdobnego z materia$ów i o wystroju nawi!zuj!cym do tradycji lokalnych= 
zakaz wznoszenia ogrodze' pe$nych z kamienia, ceg$y i prefabrykowanych elementów betonowych=

8< odleg$o#& mi"dzy budynkami mieszkalnymi nie powinna by& mniejsza ni% 12,0.

4. Zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci:
1< obszary wymagaj!ce przeprowadzenia podzia$ów nieruchomo#ci: teren dzia$ki o numerze ewidencji 

geodezyjnej 392=
2< wielko#& dzia$ki, minimalna: 0,1000 ha, maksymalna: 0,1300 ha=
3< szeroko#& frontu dzia$ki, minimalna 27,0 m, maksymalna: 35,0 m=
4< k!t po$o%enia granic dzia$ki w stosunku do pasa drogowego: 70° do 90°=
5< dopuszcza si" wtórny podzia$ zgodnie z wy%ej wymienionymi warunkami.

5. Zasady dotycz!ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1< dost"pno#& drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w planie symbolem 8.KD.D oraz dróg 

wewn"trznych o symbolach w planie 9.KDW i 10 KDW=
2< parkingi: wska*nik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe / 1 

mieszkanie=
3< zaopatrzenie w wod", gaz, energi" elektryczn! i telekomunikacj" oraz odprowadzenie #cieków i wód 

opadowych realizuje si" w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych 
w planie symbolami 8.KD.D, 9.KDW i 10.KDW.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
wspó$czesnej: tereny i obiekty chronione nie wyst"puj!.

7. Zasady ochrony #rodowiska i przyrody:
1< obowi!zuje maksymalne zachowanie istniej!cej zielen=
2< obowi!zuje nasadzenie zieleni wzd$u% granic terenu elementarnego � li#ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów np.: klon, d!b, jesion, wi!z, jarz!b b!d* gatunkami drzew owocowych=
3< powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudow" z wy$!czeniem terenów pod niezb"dn! komuni-

kacj" wewn"trzn! powinna by& zagospodarowana zieleni! urz!dzon!.

8. Zasady kszta$towania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji no#ników reklamowych wolno 
stoj!cych.
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9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem okre#lonym w planie dopuszcza si" dotychczasowy sposób jego u%ytkowania.

10. Ustalenia dotycz!ce obszarów rehabilitacji istniej!cej zabudowy i infrastruktury technicznej, 
wymagaj!cych przekszta$ce' lub rekultywacji: teren nie wymagaj!cy przekszta$ce'.

11. Stawka procentowa. Ustala si" stawk" procentow! s$u%!c! naliczaniu op$aty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko#ci: 10>.

12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u%ytkowaniu: przed 
przyst!pieniem do inwestycji nale%y przeprowadzi& badania geotechniczne gruntów celem ustalenia 
mo%liwo#ci i g$"boko#ci posadowienia obiektów.

§" 10. 1. Na terenie oznaczonym na za$!czniku gra) cznym Nr 1 symbolem 3.MN, o powierzchni 
0,4283 ha ustala si" nast"puj!ce zasady i standardy zagospodarowania okre#lone w ust"pach 
od 2 do 12.

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Zasady kszta$towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1< linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowi!zuj!ca, jak na rysunku planu=
2< maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki: 20>=
3< minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ek: 70>=
4< maksymalna wysoko#& zabudowy: 9,0 m=
5< forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a< zabudowa wolno stoj!ca � dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w poddaszu u%ytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom 
terenu do 0,6 m,

b< zabudowa gara%owa ;gospodarcza< wolno stoj!ca lub dobudowana do budynku mieszkalnego � 
jedna kondygnacja z dachem stromym= wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 
0,3 m,

c< szeroko#& elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 18,0 m,
d< kszta$t bry$y budynku: horyzontalny,
e< rzut nowych budynków powinien by& prostok!tny b!d* z$o%ony z prostok!tów po$!czonych ze 

sob! pod k!tem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand,
f< otwory okienne i drzwiowe: prostok!tne,
g< dopuszcza si" zró%nicowanie wysoko#ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wie%yczek,
h< elewacje wyko'czone materia$em charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach=
6< kszta$t dachu: stromy z kalenic! usytuowan! równolegle i odpowiednio do dróg, oznaczonych w planie 

symbolem 9.KDW, 
a< dach budynków powinien by& symetryczny, o jednakowym nachyleniu po$aci: 37°-45°, bez ich 

przesuni"cia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 
kalenica daszku poni%ej kalenicy g$ównych po$aci dachowych,

b< dopuszcza si" o#wietlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami 
po$aciowymi o formie prostok!tnej, utrzymuj!c odleg$o#& od kraw"dzi po$aci do kraw"dzi okna 
co najmniej 1,5 m,

c< kolorystyka: pokrycie dachu materia$em pokryciowym, sk$adaj!cym si" z ma$ych elementów 
w kolorach czerwono-br!zowym lub br!zowym,

d< niedopuszczalne otwieranie po$aci dachu na przestrzeni wi"kszej ni% 1/2 d$ugo#ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie si" wachlarzowo podniesionych cz"#ci po$aci dachowych=

7< dopuszcza si" wygrodzenie dzia$ek ogrodzeniami trwa$ymi, o wysoko#ci do 1,50 m liczonej od poziomu 
terenu: wzd$u% drogi typu ozdobnego z materia$ów i o wystroju nawi!zuj!cym do tradycji lokalnych= 
zakaz wznoszenia ogrodze' pe$nych z kamienia, ceg$y i prefabrykowanych elementów betonowych=

8< odleg$o#& mi"dzy budynkami mieszkalnymi nie powinna by& mniejsza ni% 12,0.

4. Zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci:
1< obszary wymagaj!ce przeprowadzenia scale' i podzia$ów nieruchomo#ci: teren dzia$ki o numerze 
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ewidencji geodezyjnej 392=
2< wielko#& dzia$ki, minimalna: 0,1000 ha, maksymalna: 0,1200 ha=
3< szeroko#& frontu dzia$ki, minimalna: 30,0, maksymalna: 41,0 m=
4< k!t po$o%enia granic dzia$ki w stosunku do pasa drogowego: 90°=
5< dopuszcza si" wtórny podzia$ zgodnie z wy%ej wymienionymi warunkami.

5. Zasady dotycz!ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1< dost"pno#& drogowa: od dróg wewn"trznych, oznaczonych w planie symbolami 9.KDW i 10 KDW=
2< parkingi: wska*nik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe / 1 

mieszkanie=
3< zaopatrzenie w wod", gaz, energi" elektryczn! i telekomunikacj" oraz odprowadzenie #cieków i wód 

opadowych realizuje si" w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych 
w planie symbolami 9.KDW oraz 10.KDW.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
wspó$czesnej: tereny i obiekty chronione nie wyst"puj!.

7. Zasady ochrony #rodowiska i przyrody:
1< obowi!zuje maksymalne zachowanie istniej!cej zieleni=
2< obowi!zuje nasadzenie zieleni wzd$u% granic terenu elementarnego � li#ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów np.: klon, d!b, jesion, wi!z, jarz!b b!d* gatunkami drzew owocowych=
3< powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudow" z wy$!czeniem terenów pod niezb"dn! komuni-

kacj" wewn"trzn! powinna by& zagospodarowana zieleni! urz!dzon!.

8. Zasady kszta$towania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji no#ników reklamowych wolno 
stoj!cych.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem okre#lonym w planie dopuszcza si" dotychczasowy sposób jego u%ytkowania.

10. Ustalenia dotycz!ce obszarów rehabilitacji istniej!cej zabudowy i infrastruktury technicznej, 
wymagaj!cych przekszta$ce' lub rekultywacji: teren nie wymagaj!cy przekszta$ce'.

11. Stawka procentowa. Ustala si" stawk" procentow! s$u%!c! naliczaniu op$aty, o której mowa 
w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko#ci: 10>.

12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u%ytkowaniu: przed 
przyst!pieniem do inwestycji nale%y przeprowadzi& badania geotechniczne gruntów celem ustalenia 
mo%liwo#ci i g$"boko#ci posadowienia obiektów.

§" 11. 1. Na terenie oznaczonym na za$!czniku gra) cznym Nr 1 symbolem 4.KS, o powierzchni 
0,0308 ha ustala si" nast"puj!ce zasady i standardy zagospodarowania okre#lone w ust"pach od 2 do 9.

2. Przeznaczenie: teren ogólnodost"pnego parkingu.

3. Zasady kszta$towania zabudowy i zagospodarowania terenu: obowi!zuje jednolity rysunek kompo-
zycyjny nawierzchni.

4. Zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci: teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych liniami rozgraniczaj!cymi, po wydzieleniu obowi!zuje zakaz wtórnego podzia$u nieruchomo#ci.

5. Zasady dotycz!ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1< dost"pno#& drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w planie symbolem 8.KD.D=
2< odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu do projektowanej kanalizacji deszczowej, w drodze 

oznaczonej w planie symbolem 8.KD.D.

6.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
wspó$czesnej: tereny i obiekty chronione nie wyst"puj!.
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7. Zasady kszta$towania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji no#ników reklamowych wolno 
stoj!cych.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem okre#lonym w planie dopuszcza si" dotychczasowy sposób jego u%ytkowania.

9. Stawka procentowa. Ustala si" stawk" procentow! s$u%!c! naliczaniu op$aty, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko#ci: 10>

§" 12. 1. Na terenie oznaczonym na za$!czniku gra) cznym Nr 1 symbolem 5.MN,U, o powierzchni 
0,1499 ha ustala si" nast"puj!ce zasady i standardy zagospodarowania okre#lone w ust"pach 
od 2 do 12.

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 
us$ugowej.

3. Zasady kszta$towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1< linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowi!zuj!ca, jak na rysunku planu=
2< maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki: 30>, w tym:

a< maksymalna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej w stosunku do powierzchni dzia$ki: 20>,
b< maksymalna powierzchnia zabudowy us$ugowej w stosunku do powierzchni dzia$ki: 10>,

3< minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ek: 50>=
4< maksymalna wysoko#& zabudowy: 9,0 m=
5< forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a< zabudowa wolno stoj!ca � dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w poddaszu u%ytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom 
terenu do 0,6 m,

b< zabudowa gara%owa ;gospodarcza< wolno stoj!ca lub dobudowana do budynku mieszkalnego
 � jedna kondygnacja z dachem stromym= wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu 
do 0,3 m,

c< szeroko#& elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m,
d< kszta$t bry$y budynku: horyzontalny,
e< rzut nowych budynków powinien by& prostok!tny b!d* z$o%ony z prostok!tów po$!czonych ze 

sob! pod k!tem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand,
f< otwory okienne i drzwiowe: prostok!tne,
g< dopuszcza si" zró%nicowanie wysoko#ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wie%yczek,
h< elewacje wyko'czone materia$em charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach=
6< kszta$t dachu: stromy z kalenic! usytuowan! równolegle i odpowiednio do drogi oznaczonej w planie 

symbolami 9.KDW,
a< dach budynków powinien by& symetryczny, o jednakowym nachyleniu po$aci: 37°-45°, bez ich 

przesuni"cia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 
kalenica daszku poni%ej kalenicy g$ównych po$aci dachowych,

b< dopuszcza si" o#wietlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami 
po$aciowymi o formie prostok!tnej, utrzymuj!c odleg$o#& od kraw"dzi po$aci do kraw"dzi okna 
co najmniej 1,5 m,

c< kolorystyka: pokrycie dachu materia$em pokryciowym, sk$adaj!cym si" z ma$ych elementów 
w kolorach czerwono-br!zowym lub br!zowym,

d< niedopuszczalne otwieranie po$aci dachu na przestrzeni wi"kszej ni% 1/2 d$ugo#ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie si" wachlarzowo podniesionych cz"#ci po$aci dachowych=

7< dopuszcza si" wygrodzenie dzia$ek ogrodzeniami trwa$ymi, o wysoko#ci do 1,50 m liczonej od poziomu 
terenu: wzd$u% drogi typu ozdobnego z materia$ów i o wystroju nawi!zuj!cym do tradycji lokalnych= 
zakaz wznoszenia ogrodze' pe$nych z kamienia, ceg$y i prefabrykowanych elementów betonowych=

8< odleg$o#& mi"dzy budynkami mieszkalnymi nie powinna by& mniejsza ni% 12,0 m=
9< forma architektoniczna zabudowy us$ugowej powinna by& kszta$towana w nawi!zaniu bry$! i detalem 

do architektury lokalnej, bez ogranicze' w zakresie materia$ów konstrukcyjnych przy zastosowaniu 
materia$ów wyko'czeniowych charakterystycznych dla lokalnej zabudowy. Kszta$t dachu stromy.
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4. Zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci: zakaz wtórnego podzia$u nieruchomo#ci.

5. Zasady dotycz!ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1< dost"pno#& drogowa: od drogi wewn"trznej, oznaczonej w planie symbolem 9.KDW=
2< parkingi: wska*nik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe/

 1 mieszkanie, a dla us$ug towarzysz!cych zabudowie jednorodzinnej minimum 1 miejsce postojowe/ 
100 m2 powierzchni u%ytkowej=

3< zaopatrzenie w wod", gaz, energi" elektryczn! i telekomunikacj" oraz odprowadzenie #cieków i wód 
opadowych realizuje si" w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze wewn"trznej, 
oznaczonej w planie symbolem 9.KDW.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
wspó$czesnej: tereny i obiekty chronione nie wyst"puj!.

7. Zasady ochrony #rodowiska i przyrody:
1< obowi!zuje maksymalne zachowanie istniej!cej zieleni=
2< obowi!zuje nasadzenie zieleni wzd$u% granic terenu elementarnego � li#ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów np.: klon, d!b, jesion, wi!z, jarz!b b!d* gatunkami drzew owocowych=
3< powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudow" z wy$!czeniem terenów pod niezb"dn! komuni-

kacj" wewn"trzn! powinna by& zagospodarowana zieleni! urz!dzon!.

8. Zasady kszta$towania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji no#ników reklamowych wolno 
stoj!cych.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem okre#lonym w planie dopuszcza si" dotychczasowy sposób jego u%ytkowania.

10. Ustalenia dotycz!ce obszarów rehabilitacji istniej!cej zabudowy i infrastruktury technicznej, 
wymagaj!cych przekszta$ce' lub rekultywacji: teren nie wymagaj!cy przekszta$ce'.

11. Stawka procentowa. Ustala si" stawk" procentow! s$u%!c! naliczaniu op$aty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko#ci: 10>

12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u%ytkowaniu: przed 
przyst!pieniem do inwestycji nale%y przeprowadzi& badania geotechniczne gruntów celem ustalenia 
mo%liwo#ci i g$"boko#ci posadowienia obiektów.

§"13."1. Na terenie oznaczonym na za$!czniku gra) cznym Nr 1 symbolem 6.E, o powierzchni 0,0245 ha 
ustala si" nast"puj!ce zasady i standardy zagospodarowania okre#lone w ust"pach od 2 do 9.

2. Przeznaczenie: teren stacji transformatorowej.

3. Zasady kszta$towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1< linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu=
2< maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki: 60>=
3< minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ki: 20>.

4. Zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci: teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych liniami rozgraniczaj!cymi, po wydzieleniu obowi!zuje zakaz wtórnego podzia$u nieruchomo#ci.

5. Zasady dotycz!ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1< dost"pno#& drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w planie symbolem 8.KD.D=
2< projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini! kablow! 15 kV.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
wspó$czesnej: tereny i obiekty chronione nie wyst"puj!.

7. Zasady kszta$towania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji no#ników reklamowych wolno 
stoj!cych.
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8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem okre#lonym w planie dopuszcza si" dotychczasowy sposób jego u%ytkowania.

9. Stawka procentowa. Ustala si" stawk" procentow! s$u%!c! naliczaniu op$aty, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko#ci: 10>

§"14. 1. Na terenie oznaczonym na za$!czniku gra) cznym Nr 1 symbolem 7.MN, o powierzchni 0,1845 
ha ustala si" nast"puj!ce zasady i standardy zagospodarowania okre#lone w ust"pach od 2 do 9.

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Zasady kszta$towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1< linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowi!zuj!ca, jak na rysunku planu=
2< maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzia$ki: 20>=
3< minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzia$ek: 70>=
4< maksymalna wysoko#& zabudowy: 9,0 m=
5< forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a< zabudowa wolno stoj!ca � dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 
w tym jedna kondygnacja w poddaszu u%ytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom 
terenu do 0,6 m,

b< zabudowa gara%owa ;gospodarcza< wolno stoj!ca lub dobudowana do budynku mieszkalnego � 
jedna kondygnacja z dachem stromym= wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 
0,3 m,

c< szeroko#& elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m,
d< kszta$t bry$y budynku: horyzontalny,
e< rzut nowych budynków powinien by& prostok!tny b!d* z$o%ony z prostok!tów po$!czonych ze 

sob! pod k!tem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand,
f< otwory okienne i drzwiowe: prostok!tne,
g< dopuszcza si" zró%nicowanie wysoko#ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wie%yczek,
h< elewacje wyko'czone materia$em charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach=
6< kszta$t dachu: stromy z kalenic! usytuowan! równolegle i odpowiednio do drogi oznaczonej w planie 

symbolami 9.KDW,
a< dach budynków powinien by& symetryczny, o jednakowym nachyleniu po$aci: 37°-45°, bez ich 

przesuni"cia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 
kalenica daszku poni%ej kalenicy g$ównych po$aci dachowych,

b< dopuszcza si" o#wietlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami 
po$aciowymi o formie prostok!tnej, utrzymuj!c odleg$o#& od kraw"dzi po$aci do kraw"dzi okna 
co najmniej 1,5 m,

c< kolorystyka: pokrycie dachu materia$em pokryciowym, sk$adaj!cym si" z ma$ych elementów 
w kolorach czerwono-br!zowym lub br!zowym,

d< niedopuszczalne otwieranie po$aci dachu na przestrzeni wi"kszej ni% 1/2 d$ugo#ci elewacji kaleni-
cowej oraz nawarstwianie si" wachlarzowo podniesionych cz"#ci po$aci dachowych,

7< dopuszcza si" wygrodzenie dzia$ek ogrodzeniami trwa$ymi, o wysoko#ci do 1,50 m liczonej od poziomu 
terenu: wzd$u% drogi typu ozdobnego z materia$ów i o wystroju nawi!zuj!cym do tradycji lokalnych= 
zakaz wznoszenia ogrodze' pe$nych z kamienia, ceg$y i prefabrykowanych elementów betonowych=

8< odleg$o#& mi"dzy budynkami mieszkalnymi nie powinna by& mniejsza ni% 12,0.

4. Zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci: zakaz wtórnego podzia$u nieruchomo#ci:
1< obszary wymagaj!ce przeprowadzenia scale' i podzia$ów nieruchomo#ci: teren dzia$ki o numerze 

ewidencji geodezyjnej 392=
2< wielko#& dzia$ki, minimalna: 0,0825 ha, maksymalna: 0,1020 ha=
3< szeroko#& frontu dzia$ki, minimalna: 21,0 m, maksymalna: 25,0 m=
4< k!t po$o%enia granic dzia$ki w stosunku do pasa drogowego: 70° do 90°=
5< dopuszcza si" wtórny podzia$ zgodnie z wy%ej wymienionymi warunkami.

5. Zasady dotycz!ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1< dost"pno#& drogowa: od drogi wewn"trznej, oznaczonej w planie symbolem 9.KDW=
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2< parkingi: wska*nik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe / 
1 mieszkanie=

3< zaopatrzenie w wod", gaz, energi" elektryczn! i telekomunikacj" oraz odprowadzenie #cieków i wód 
opadowych realizuje si" w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze wewn"trznej, 
oznaczonej w planie symbolem 9.KDW.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
wspó$czesnej: tereny i obiekty chronione nie wyst"puj!.

7. Zasady ochrony #rodowiska i przyrody:
1< obowi!zuje maksymalne zachowanie istniej!cej zieleni=
2< obowi!zuje nasadzenie zieleni wzd$u% granic terenu elementarnego � li#ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów np.: klon, d!b, jesion, wi!z, jarz!b b!d* gatunkami drzew owocowych=
3< powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudow" z wy$!czeniem terenów pod niezb"dn! komuni-

kacj" wewn"trzn! powinna by& zagospodarowana zieleni! urz!dzon!.

8. Zasady kszta$towania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji no#ników reklamowych wolno 
stoj!cych.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem okre#lonym w planie dopuszcza si" dotychczasowy sposób jego u%ytkowania.

10. Ustalenia dotycz!ce obszarów rehabilitacji istniej!cej zabudowy i infrastruktury technicznej, 
wymagaj!cych przekszta$ce' lub rekultywacji: teren nie wymagaj!cy przekszta$ce'.

11. Stawka procentowa. Ustala si" stawk" procentow! s$u%!c! naliczaniu op$aty, o której mowa 
w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko#ci: 10>

12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u%ytkowaniu: przed 
przyst!pieniem do inwestycji nale%y przeprowadzi& badania geotechniczne gruntów celem ustalenia 
mo%liwo#ci i g$"boko#ci posadowienia obiektów.

Rozdzia("2.
Ustalenia"w"zakresie"komunikacji"
i"sieci"infrastruktury"technicznej

§"15. 1. Na terenie o powierzchni 0,2567 ha, oznaczonym na za$!czniku gra) cznym 8.KD.D, ustala si" 
nast"puj!ce zasady i standardy zagospodarowania okre#lone w ust"pach od 2 do 10.

2. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej, kategorii gminnej.

3. Parametry i wyposa%enie:
1< szeroko#& w liniach rozgraniczaj!cych: zmienna od 10,0 m do 20,0 m, jak na rysunku planu=
2< dost"pno#& do terenów przyleg$ych: nieograniczona=
3< wyposa%enie: chodnik od strony zabudowy, #cie%ka rowerowa=
4< ustalenia w zakresie in%ynierii technicznej: 

a< projektowana sie& gazowa #redniego ci#nienia o #rednicy 90 mm÷110 mm,
b< projektowana kanalizacja deszczowa o #rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m,
c< projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV,
d< projektowana sie& wodoci!gowa o #rednicy 80÷110 mm,
e< projektowana kanalizacja sanitarna o #rednicy 0,2÷0,25 m,
f< projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej.

4. Powi!zania z uk$adem zewn"trznym: poprzez drog" o symbolu ewidencji geodezyjnej 99 do drogi 
powiatowej Nr 41-131 Gosty'-+wierzno, po$o%onej poza obszarem obj"tym planem.

5. Zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci:
1< zakaz dokonywania podzia$ów terenu niezwi!zanych wydzieleniem dzia$ek gruntu pod drog", o której 

mowa w ust. 2=
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2< obszary wymagaj!ce przeprowadzenia scale' i podzia$ów nieruchomo#ci: obszary w$!czone do terenu 
8.KD.D: 

a< cz"#& terenu o numerze ewidencyjnym 95, o powierzchni 0,2163 ha,
b< cz"#& terenu o numerze ewidencyjnym 392, o powierzchni 0,0404 ha.

6. Zasady ochrony #rodowiska i przyrody: zachowanie i uzupe$nienie istniej!cej zieleni wysokiej nie 
koliduj!cej z warunkami bezpiecze'stwa ruchu okre#lonymi w przepisach odr"bnych. Nasadzenie nale%y 
dokona& przy u%yciu gatunków obecnie istniej!cych lub rodzimych li#ciastych gatunków drzew np. lipa, 
d!b, klon, jesion, wi!z, jarz!b.

7. Ustalenia dotycz!ce obszarów infrastruktury technicznej, wymagaj!cych przekszta$ce':
1< teren wymagaj!cy przekszta$ce': pas drogowy w obszarze planu=
2< planowane dzia$ania: modernizacja drogi=
3< oczekiwane rezultaty: poprawa bezpiecze'stwa i komfortu obs$ugi komunikacyjnej w obr"bie miejsco-

wo#ci.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania terenu.

9. Zasady kszta$towania przestrzeni publicznej: 
1< zakaz lokalizacji no#ników reklamowych=
2< obowi!zuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników.

10. Stawka procentowa: ustala si" stawk" procentow! s$u%!c! naliczaniu op$aty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 10>.

§"16."1. Na terenie o powierzchni 0,4277 ha, oznaczonym na za$!czniku gra) cznym 9.KDW, ustala si" 
nast"puj!ce zasady i standardy zagospodarowania okre#lone w ust"pach od 2 do 10.

2. Przeznaczenie terenu: droga wewn"trzna.

3. Parametry i wyposa%enie:
1< szeroko#& w liniach rozgraniczaj!cych: zmienna od 10,0 m do 20,0 m, jak na rysunku planu=
2< dost"pno#& do terenów przyleg$ych: nieograniczona=
3< wyposa%enie: chodnik od strony zabudowy=
4< ustalenia w zakresie in%ynierii technicznej: 

a< projektowana sie& gazowa #redniego ci#nienia o #rednicy 90 mm÷110 mm,
b< projektowana kanalizacja deszczowa o #rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m,
c< projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV,
d< projektowana sie& wodoci!gowa o #rednicy 80÷110 mm,
e< projektowana kanalizacja sanitarna o #rednicy 0,2÷0,25 m,
f< projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej.

4. Powi!zania z uk$adem zewn"trznym: poprzez drog" dojazdow!, oznaczon! w planie symbolem 
8.KD.D. 

5. Zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci:
1< zakaz dokonywania podzia$ów terenu niezwi!zanych wydzieleniem dzia$ek gruntu pod drog", o której 

mowa w ust. 2=
2< obszary wymagaj!ce przeprowadzenia scale' i podzia$ów nieruchomo#ci: obszary w$!czone do terenu 

9.KDW: cz"#& terenu o numerze ewidencyjnym 392, o powierzchni 0,4277 ha.

6. Zasady ochrony #rodowiska i przyrody: nasadzenie zieleni wysokiej nie koliduj!cej z warunkami 
bezpiecze'stwa ruchu okre#lonymi w przepisach odr"bnych. Nasadzenie nale%y dokona& przy u%yciu 
gatunków obecnie istniej!cych lub rodzimych li#ciastych gatunków drzew np. lipa, d!b, klon, jesion, wi!z, 
jarz!b.
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7. Ustalenia dotycz!ce obszarów infrastruktury technicznej, wymagaj!cych przekszta$ce':
1< teren wymagaj!cy przekszta$ce': pas drogowy w obszarze planu=
2< planowane dzia$ania: modernizacja drogi=
3< oczekiwane rezultaty: poprawa bezpiecze'stwa i komfortu obs$ugi komunikacyjnej w obr"bie miejsco-

wo#ci.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania terenu.

9. Zasady kszta$towania przestrzeni publicznej: 
1< zakaz lokalizacji no#ników reklamowych=
2< obowi!zuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników.

10. Stawka procentowa: ustala si" stawk" procentow! s$u%!c! naliczaniu op$aty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 10>.

§"17. 1. Na terenie o powierzchni 0,0925 ha, oznaczonym na za$!czniku gra) cznym 10.KDW, ustala si" 
nast"puj!ce zasady i standardy zagospodarowania okre#lone w ust"pach od 2 do 10.

2. Przeznaczenie terenu: droga wewn"trzna.

3. Parametry i wyposa%enie:
1< szeroko#& w liniach rozgraniczaj!cych: zmienna od 10,0 m do 20,0 m, jak na rysunku planu=
2< dost"pno#& do terenów przyleg$ych: nieograniczona=
3< wyposa%enie: chodnik od strony zabudowy=
4< ustalenia w zakresie in%ynierii technicznej: 

a< projektowana sie& gazowa #redniego ci#nienia o #rednicy 90 mm÷110 mm,
b< projektowana kanalizacja deszczowa o #rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m,
c< projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV,
d< projektowana sie& wodoci!gowa o #rednicy 80÷110 mm,
e< projektowana kanalizacja sanitarna o #rednicy 0,2÷0,25 m,
f< projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej.

4. Powi!zania z uk$adem zewn"trznym: poprzez drog" wewn"trzn!, oznaczon! w planie symbolem 
9.KDW. 

5. Zasady i warunki scalania i podzia$u nieruchomo#ci:
1< zakaz dokonywania podzia$ów terenu niezwi!zanych wydzieleniem dzia$ek gruntu pod drog", o której 

mowa w ust. 2=
2< obszary wymagaj!ce przeprowadzenia scale' i podzia$ów nieruchomo#ci: obszary w$!czone do terenu 

10.KDW: cz"#& terenu o numerze ewidencyjnym 392, o powierzchni 0,0925 ha.

6. Zasady ochrony #rodowiska i przyrody: nasadzenie zieleni wysokiej nie koliduj!cej z warunkami 
bezpiecze'stwa ruchu okre#lonymi w przepisach odr"bnych. Nasadzenie nale%y dokona& przy u%yciu 
gatunków obecnie istniej!cych lub rodzimych li#ciastych gatunków drzew np. lipa, d!b, klon, jesion, wi!z, 
jarz!b.

7. Ustalenia dotycz!ce obszarów infrastruktury technicznej, wymagaj!cych przekszta$ce':
1< teren wymagaj!cy przekszta$ce': pas drogowy w obszarze planu=
2< planowane dzia$ania: modernizacja drogi=
3< oczekiwane rezultaty: poprawa bezpiecze'stwa i komfortu obs$ugi komunikacyjnej w obr"bie miejsco-

wo#ci.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania terenu.
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9. Zasady kszta$towania przestrzeni publicznej: 
1< zakaz lokalizacji no#ników reklamowych=
2< obowi!zuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników.

10. Stawka procentowa: ustala si" stawk" procentow! s$u%!c! naliczaniu op$aty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 10>.

DZIA$"III
Przepisy"ko)cowe

§" 19. Niniejsz! uchwa$! przeznacza si" na cele nierolnicze grunty rolne o $!cznej powierzchni 
3,6509 ha, pochodzenia mineralnego klasy bonitacyjnej V i VI. 

§"20. Wykonanie niniejszej uchwa$y powierza si" Wójtowi Gminy +wierzno. 

§" 21." Uchwa$a wchodzi w %ycie z up$ywem 30 dni od og$oszenia jej w Dzienniku Urz"dowym
Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urz"du Gminy 
+wierzno.

PRZEWODNICZ#CY"RADY

Tadeusz"Michel
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Za(%cznik"nr"3
ROZSTRZYGNI-CIE

w"sprawie"uwag"wniesionych"do"projektu"planu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ;Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami 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 oraz z 2007 r.
Nr 127, poz. 880< Rada Gminy w +wierznie rozstrzyga, co nast"puje:

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego 
w obr"bie geodezyjnym Gostyniec w gminie +wierzno, wy$o%onego do publicznego wgl!du z prognoz! 
skutków wp$ywu ustale' planu na #rodowisko, nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stano-
wi!cym integraln! cz"#& dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych.

Za(%cznik"nr"4

ROZSTRZYGNI-CIE

w"sprawie"realizacji"zada)"z"zakresu"infrastruktury"technicznej"
oraz"zasad"ich"@"nansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ;Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami 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 oraz z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880<, Rada Gminy w +wierznie okre#la nast"puj!cy sposób realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nale%! do zada' w$asnych gminy oraz zasady ich ) nansowania:

§"1."1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s$u%!ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
ka'ców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz!dzie gminnym ;Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z pó*niejszymi zmianami< stanowi! zadania w$asne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmuj!: inwestycje 
samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczaj!cych dróg gminnych lub poza tymi liniami.

§"2."Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane zosta$y inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nale%!ce do zada' w$asnych gminy:
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§"3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2.
1< realizacja inwestycji przebiega& b"dzie zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami, w tym mi"dzy innymi 

zgodnie z ustaw! Prawo budowlane, ustaw! o zamówieniach publicznych, ustaw! o samorz!dzie 
gminnym, ustaw! o gospodarce komunalnej i ustaw! Prawo ochrony #rodowiska=

2< sposób realizacji inwestycji okre#lonych w § 2 mo%e ulega& mody) kacji wraz z dokonuj!cym si" 
post"pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasad! stosowania najlepszej dost"pnej techniki, 
o ile nie nast!pi naruszenie ustale' planu=

3< realizacja i ) nansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
b"dzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
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§"4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nale%! do zada' w$asnych 
gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o ) nansach publicznych ;Dz. U. z 2005 r. Nr 
249, poz. 2104 z pó*niejszymi zmianami<, przy czym:
1< wydatki maj!tkowe gminy b"dzie okre#la$a Rada Gminy w +wierznie w wieloletnim planie inwesty-

cyjnym=
2< wydatki inwestycyjne ) nansowane z bud%etu gminy b"d! ustalane w uchwale bud%etowej=
3< inwestycje, których okres realizacji b"dzie przekracza$ jeden rok bud%etowy, ujmowane b"d! w wielo-

letnim programie inwestycyjnym.

§"5."1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych w § 2 ) nansowane b"d! przez 
bud%et gminy lub na podstawie porozumie' z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodoci!gowej, studni publicznych oraz sieci kanalizacji #ciekowej 
i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 ) nansowane b"d! na podstawie art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod" i zbiorowym odprowadzaniu #cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. 
;Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858< ze #rodków w$asnych przedsi"biorstwa wodno-kanalizacyjnego w oparciu 
o uchwalane przez Rad" Gminy w +wierznie wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz!dze' wodoci!-
gowych i kanalizacyjnych lub przez bud%et gminy.

3. Inwestycje w zakresie przesy$ania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii 
elektrycznej wykazanych w § 2 realizowane b"d! w sposób okre#lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. ;Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pó*n. zm.<.


