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Poz. 1862 

 

UCHWAIA NR XXXIVł346ł09 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 21 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego 
w obrębie JAROSIAWIśC - ｭNOWE OSIEDLEｬŁ 

 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) 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) 
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RozdziaJ I 
Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXIII/236/08 Rady Gminy Postomino z dnia 29 ”audziernika 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do o”racowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w obrębie JAROSIAWIśC - ｭNowe Osiedleｬ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania Gminy Postomino ”rzyjętego uchwaJą Rady Gminy Posto-

mino Nr XV/123/96 w dniu 5 stycznia 1996 r. z ”óuniejszymi zmianami - uchwala się zmianę miejscowe-

go planu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego w obrębie JarosJawiec ”od nazwą 
JAROSIAWIśC - NOWE OSIEDLE w zakresie obejmującym dziaJki nr 1/1, 1/9, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 i 1/8. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar ”oJowony w obrębie geodezyjnym JarosJawiec o Jącznej ”owierzchni 

2,71 ha. 

3. Granice ”lanu ”rzedstawione są na rysunku ”lanu w skali 1:1000 stanowiącym zaJącznik nr 1 do 

niniejszej uchwaJy. 

4. Przedmiotem planu zagospodarowania ”rzestrzennego jest ”rzeznaczenie terenów ”od funkcję za-

budowy pensjonatowej, rekreacji indywidualnej i usJug turystycznych nieuciąwliwych wraz z niezbędną in-

frastrukturą techniczną. 

5. Integralnymi czę`ciami planu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany planu miejscowego; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
okre`lonych w zmianie miejscowego planu nalewących do zadaL wJasnych gminy. 

6. Ilekroć w dalszych ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia ”lanu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwaJy; 

2) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1: 1000 - stanowiący za-

Jącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 

3) granicach obowiązywania ”lanu - nalewy ”rzez to rozumieć granice obowiązywania ”lanu oznaczone 
na rysunku planu; 

4) usJugach nieuciąwliwych nalewy ”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko, dla których o”racowanie ra”ortu mowe być wymagane, a których uciąwliwo`ć zamyka 

się w granicach terenu na którym zostaJy do”uszczone oraz ”rzedsięwzięcia które nie oddziaJywają 
znacząco na `rodowisko. 

§ 2. Śla oznaczenia ”oszczególnych obszarów w”rowadza się symbole skJadające się z kolejnego 
numeru obszaru oraz symboli literowych, które oznaczają: 

1) UT - teren zabudowy ”ensjonatowej, rekreacji indywidualnej i usJug turystycznych nieuciąwliwych; 

2) R - teren w uwytkowaniu rolniczym - Jąka; 

3) KDw - teren komunikacji - droga wewnętrzna, nie”ubliczna. 

RozdziaJ II 
Zasady ogólne zagos”odarowania 

§ 3. 1. Jeweli ustalenia rozdziaJu VII ｭUstalenia dotyczące terenów wydzielonych liniami rozgranicza-

jącymiｬ nie stanowią inaczej, w granicach ”lanu obowiązują zasady ogólne zagos”odarowania ustalone 

w niniejszym rozdziale. 

2. Śla zachowania Jadu ”rzestrzennego ustala się nastę”ujące zasady: 

1) nowa zabudowa winna ”osiadać gabaryty i charakter nawiązujący do zabudowy istniejącej na terenie 

JarosJawca ｭNowego Osiedlaｬ, o parametrach okre`lonych w ustę”ie 6 niniejszego ”aragrafu; 

2) ustala się mowliwo`ć lokalizacji wbudowanych usJug handlu i gastronomii dla obsJugi ruchu turystycz-

nego w ”artery budynków wzdJuw drogi oznaczonej symbolem 9 KDw, o powierzchni do 30% po-

wierzchni uwytkowej tego budynku; 
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3) na terenach oznaczonych symbolem UT w granicach wyznaczonych dziaJek nalewy ”ozostawić 50% 
”owierzchni dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynną. 

3. Zasady ochrony `rodowiska i krajobrazu kulturowego w zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) zakaz w”rowadzania do ”owietrza substancji zanieczyszczających w ilo`ciach ”rzekraczających do-

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

jącego; 

2) nakaz stosowania do ogrzewania obiektów ”aliwa ekologicznego; 

3) zakaz stosowania urządzeL ”owodujących wibracje w”Jywające ujemnie na zdrowie mieszkaLców 
i obiekty budowlane; 

4) zakaz wytwarzania i emitowania promieniowania niejonizującego ”rzekraczającego do”uszczalne 
normy (wg ”rze”isów szczególnych); 

5) zakaz oddziaJywania uciąwliwo`ci obiektów ”oza granicami dziaJki; 
6) zachowanie istniejących stosunków wodnych w glebie; 

7) zabez”ieczenie istniejącej warstwy gleby ”rzy realizacji sieci i obiektów, a ”o ich zrealizowaniu, 
”rzywrócenie stanu ”ierwotnego terenu; 

8) nakaz skanalizowania terenów zabudowanych; 

9) nowe nasadzenia drzew i krzewów wykonać z gatunków rodzimych; 

10) pozostawienia 10 m pasa terenu wolnego od zainwestowania wzdJuw KanaJu GJownickiego celem 

ograniczenia s”Jywu do niego związków biogennych; 

11) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których s”orzą-
dzenie ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest obligatoryjne oraz dla których ra”ort mowe być wy-

magany, jeweli ”ostę”owanie w s”rawie ocen oddziaJywania na `rodowisko wykawe negatywny 
w”Jyw na ”rzyrodę obszaru chronionego krajobrazu ｭPas Pobrzewa na źachód od UstkiｬŁ 

4. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków: 

1) w granicach strefy ｭW IIｬ- czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwe-

stowanie ”od okre`lonymi warunkami obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy”rze-

dzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lo-

nych przepisami szczególnymi dotŁ ochrony zabytków; 

2) w granicach stref ochrony konserwatorskiej obowiązuje o”iniowanie wszelkich zamierzeL inwestycyj-

nych ”rzez wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie ”rzewidzianym przepisami ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o”iece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 

z ”óunŁ zm.). 

5. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych. W granicach obowiązywania ”lanu nie wystę”ują 
”rzestrzenie stanowiące ”rzestrzeL ”ubliczną. 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) ustala się jako obowiązujące linie rozgraniczające obszary o równym s”osobie uwytkowania oznaczone 

na rysunku ”lanu linią ciągJąŁ Przebieg linii rozgraniczających ”rzy ich geodezyjnym wytyczaniu nie 

”okrywających się z granicami istniejących dziaJek lub liniami ”odziaJu naturalnego nalewy ”rzyjmo-

wać ”rzez odczyt graficzny osi linii z rysunku ”lanu; 

2) linie ”odziaJu wewnętrznego w ramach jednego obszaru, oznaczone na rysunku ”lanu linią ”rzerywa-

ną ustalają granice ”oszczególnych dziaJek w ramach tej samej funkcjiŁ Śo”uszcza się inny ”odziaJ 
z zachowaniem zasad parcelacji ustalonych w ust. 8; 

3) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy ograniczające mowliwo`ć zbliwenia obiektów budowlanych 

do granicy dziaJki; 
4) obiekty ”rojektowane sytuować ”rosto”adle lub równolegle do osi odcinka drogi 10KŚw biegnącej 

w kierunku ”óJnoc - ”oJudnieŁ Śo”uszcza się scalanie dziaJek w ”rzy”adku zaku”ienia kilku dziaJek 
przez jednego inwestora; 
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5) gabaryty ”rojektowanych budynków winny ”osiadać nastę”ujące cechy: 

a) na dziaJkach o ”owierzchni do 750 m2 wysoko`ć zabudowy dwie kondygnacje naziemne, w tym 

”oddasze uwytkowe z dachem o nachyleniu od 35 do 55°, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu przy 

najniwej ”oJowonym wej`ciu do kalenicy do 9,0 m, wysoko`ć zwieLczenia `cian budynku do 

4,5 m nad terenem, szeroko`ć elewacji frontowej do 15,0 m, 

b) na dziaJkach o ”owierzchni ”owywej 750 m2 wysoko`ć zabudowy do trzech kondygnacji naziem-

nych, w tym ”oddasze uwytkowe z dachem o nachyleniu od 35 do 55°, o odlegJo`ci od ”oziomu 

terenu przy najniwej ”oJowonym wej`ciu do kalenicy do 12,50 m, wysoko`ć zwieLczenia `cian 
budynku do 8,0 m nad terenem, szeroko`ć elewacji frontowej do 50% szeroko`ci dziaJki, 

c) budynki gospodarcze mogą ”osiadać gabaryty nie większe niw obiekt funkcji ”odstawowej, do-

”uszcza się do trzech budynków na dziaJce, mogą ”osiadać ”odwywszony ”arter i ”oddasze 

z wysoką `cianką kolankową i dachem o spadku w granicach 30 do 55°; 

6) niezalewnie od rodzaju zabudowy ”owierzchnia zabudowana nie mowe ”rzekroczyć 30% ”owierzchni 

caJkowitej dziaJki, ”rzy ”ozostawieniu minimum 50% powierzchni jako powierzchnia biologicznie 

czynna; 

7) miejsca ”arkingowe nalewy zabez”ieczyć na wJasnych dziaJkach, w zabudowie: 

a) rekreacji indywidualnej i pensjonatowej 1 stanowisko na 5 miejsc noclegowych, 

b) usJugowej 4 - 6 stanowisk na 100 m2 ”owierzchni s”rzedawnej lub konsumpcyjnej. 

7. Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych: 

1) teren o”racowania znajduje się w granicach ”asa nadbrzewnego brzegu morskiego, na którego obsza-

rze obowiązują ”rze”isy ustawy z dnŁ 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-

skiej i administracji morskiej (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z ”óunŁ zm.); 

2) teren o”racowania stanowi obszar o zrównicowanych warto`ciach ”arametrów geotechnicznychŁ Nie-

zbędne jest na eta”ie ”rojektowania wykonanie badaL geotechnicznych dla okre`lenia warunków 
gruntowych z uwzględnieniem stosunków wodnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tjŁ Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z ”óunŁ zm.); 

3) teren o”racowania ”oJowony jest w granicach ”asa nadbrzewnego brzegu morskiego zgodnie z art. 82 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne uznany jest za obszar bez”o`redniego za-

growenia ”owodzią, na którego terenie obowiązują zasady zagos”odarowania okre`lone w art. 40 

ust. 1 oraz art. 82 ust. 2 i 4 w/w ustawy (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z ”óun. zm.); 

4) teren o”racowania znajduje się w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego nr 2 ｭPobrzewe na za-

chód od Ustkiｬ na obszarze którego obowiązuje Roz”orządzenie Wojewody źachodnio”omorskiego 

Nr 4/2005 z dnia 22 marca 2005 r. w s”rawie obszarów chronionego krajobrazu (ŚzŁ UrzŁ WojŁ 
Zachodniopomorskiego Nr 25, poz. 497). 

8. SzczegóJowe warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) ”rzy ”odziaJach terenu innych niw okre`lone w rysunku ”lanu ustala się nastę”ujące zasady: 

a) za”ewnienia dojazdu do kawdej wydzielonej dziaJki, do”uszcza się ustanowienie sJuwebno`ci do-

jazdu, 

b) powierzchnia wydzielonych dziaJek nie mowe być mniejsza niw 500 m2, 

c) ”odziaJy mogą być dokonywane na dziaJki o szeroko`ci frontu nie mniejszej niw 20,0 m i kącie ”o-

Jowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego w granicach 80° do 100°, 

d) w przypadku zastosowania innego ”odziaJu na dziaJki niw okre`lony w rysunku ”lanu liniami prze-

rywanymi nie”rzekraczalne linie zabudowy nie ulegają zmianie. 

9. SzczegóJowe warunki zagos”odarowania i ograniczenia zabudowy okre`lać wedJug zasad niniej-

szego rozdziaJu oraz ustaleL rozdziaJu VII. 

10. Zasady budowy sieci infrastruktury i komunikacji ustala się wedJug rozdziaJów III, IV, V i VI ni-

niejszych ustaleL. 
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RozdziaJ III 
Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej 

§ 4. 1. W zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 

1) zao”atrzenie w wodę z istniejącego ujęcia w JarosJawcu; 

2) do”rowadzenie wody do ”rojektowanych obiektów dla ”otrzeb gos”odarczych, ”rzeciw”owarowych 
i obrony cywilnej z realizowanej na terenie Nowego Osiedla sieci wodociągowej komunalnej; 

3) sieć ukJadać ”oza jezdnią w liniach rozgraniczających drogi z ”rzewodów ø 80 - ø 100 mm, w uza-

sadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się ukJadanie sieci ”oza ”asem drogowym, uzbroić w hydranty 
”rzeciw”owarowe, ”rzej`cia ”od jezdnią wykonywać ”rzewiertem. 

2. W zakresie gospodarki `ciekowej ustala się nakaz: 

1) od”rowadzenia `cieków z terenu kanaJami grawitacyjnymi o przekrojach ø 0,20 m do realizowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Osiedla, skąd tJoczone będą do kanalizacji w JarosJaw-

cu od”rowadzającej `cieki na oczyszczalnię, (oczyszczalnia nie wymaga rozbudowy); 

2) ukJadania kanaJów i ”rzewodów tJoczonych w miarę mowliwo`ci w liniach rozgraniczenia dróg, kanaJy 
ukJadać w terenach utwardzonych, ”rzewody tJoczne ”rowadzić ”oza jezdnią, ”rzej`cia ”od jezdnią 
wykonywać ”rzewiertem. 

3. W zakresie od”rowadzenia wód deszczowych ustala się: 

1) wody o”adowe z ”osesji od”rowadzić w s”osób dotychczasowy ”owierzchniowo, z dróg do rowów 
lub studzienek chJonnychŁ Wody o”adowe z terenów rekreacyjnych gromadzić w zbiornikach i wyko-

rzystywać do ”odlewania ro`lin; 

2) wody deszczowe od”rowadzane do wód lub do gruntu muszą s”eJniać warunki jakim powinny odpo-

wiadać `cieki w”rowadzane do wód lub do ziemi; 

3) nie zezwala się na od”rowadzenie wód deszczowych zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi 

do wód lub do gruntu; 

4) obowiązek uzyskania ”ozwolenia wodno”rawnego na od”rowadzenie `cieków deszczowych do wód 
”owierzchniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4. W zakresie gos”odarki cie”lnej ustala się: 

1) zaopatrzenia w cie”Jo z kotJowni indywidualnych; 

2) ”rzygotowanie cie”Ja dla ”otrzeb grzewczych i cie”Jej wody o”arte wyJącznie o tzwŁ ”aliwo ekolo-

giczne (energia elektryczna, gaz ziemny, gaz propan-butan, pompy cieplne); 

3) zakaz ”rzekraczania warto`ci stęweL do”uszczalnych okre`lonych w ”rze”isach szczególnych ”rzy 
w”rowadzaniu zanieczyszczeL do ”owietrza. 

5. W zakresie utylizacji od”adów staJych ustala się: 

1) zorganizowany wywóz od”adów staJych na istniejące wysy”isko urządzone ”rzez sJuwby s”ecjali-
styczne; 

2) wprowadzenie sto”niowo segregacji od”adów, nie ”rzewiduje się wytwarzania od”adów niebez”iecznych. 

6. W zakresie gazyfikacji ustala się: 

1) wykonanie gazyfikacji caJego terenu ”o wybudowaniu stacji redukcyjnej I0 i do”rowadzeniu gazu do 

miejscowo`ci JarosJawiec; 

2) do”rowadzenie gazu dla ”otrzeb ”rzygotowania ”osiJków, cie”Jej wody i ”otrzeb grzewczych; 

3) realizowania sieci gazowej `redniego ci`nienia o ”rzekrojach ø 63 - ø 90 mm; ”odJączenia odbiorców 
poprzez indywidualne reduktory przewidziane do zasilania odbiorców domowych; 

4) ukJadania gazociągów w ”asach zieleni i ”od chodnikami, a w szczególnych ”rzy”adkach ”od asfal-

tem ”rzy zachowaniu odlegJo`ci bez”iecznej od ”ozostaJych elementów uzbrojenia ”odziemnego 

i obiektów naziemnych. 

7. W zakresie melioracji ustala się: 

1) pozostawienie 10 m ”asa terenu wolnego od zainwestowania wzdJuw KanaJu GJownickiego dla jego 
konserwacji i ochrony wód, zakaz grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do KanaJu GJownickiego 
w odlegJo`ci 10,0 m od linii brzegu; 
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2) zakaz uniemowliwiania przechodzenia przez ten obszar; 

3) nakaz umowliwienia dostę”u na ”otrzeby wykonania robót związanych z utrzymaniem urządzenia; 

4) nakaz odtworzenia urządzeL melioracyjnych w ”rzy”adku ich naruszenia zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

8. W zakresie ochrony ”rzed haJasem ustala się nakaz zachowania do”uszczalnego ”oziom haJasu dla 
projektowanej zabudowy wg ”rze”isów odrębnych. 

9. Przy ”rojektowaniu i realizacji sieci uwzględnić dokumentację techniczną badaL ”odJowa gruntowego. 

10. Nie ustala się trasy sieci w granicach dziaJek. 

RozdziaJ IV 

Ustalenia w zakresie komunikacji 

§ 5. Projektowane drogi wewnętrzne winny mieć ”arametry: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem ”lanu, ”rzy wJączeniu dróg wykonać trój-

kąty widoczno`ci o boku 5,0 m; 

2) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szeroko`ci nie mniej niw 2 x 2,25 m.; 

3) do”uszcza się ”rojektowanie dróg jedno”rzestrzennych. 

RozdziaJ V 

Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji 

§ 6. 1. Zasilenie zabudowy z projektowanych stacji transformatorowych zlokalizowanych w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego ｭJarosJawiec - Nowe osiedleｬŁ W przypadku ograniczo-

nego zasięgu tych stacji do”uszcza się lokalizację stacji sJu”owej 15ł0,4 kV w liniach rozgraniczających 
drogi 9 KDw. 

2. Istniejącą linię na”owietrzną 15 kV na odcinku nad terenem 1UT i 3UT skablować. 

3. Od stacji do miejsc poboru mocy - ”rojektowanych obiektów kubaturowych, wykonać linie kablo-

weŁ Kable ukJadać w liniach rozgraniczenia drógŁ Na granicy dziaJek zamontować zJącza kablowe zinte-

growane z ukJadami pomiarowymi zasilane jedno lub dwustronnie. 

4. W zakresie telekomunikacji: 

1) ”odJączenia do sieci telekomunikacyjnej ”rzewodowej wykonać w o”arciu warunki techniczne o”era-

tora sieci; 

2) sieć rozdzielczą kablową ukJadać w liniach rozgraniczenia dróg, w”rowadzić do szafek na dziaJkach, 

zJącza zabez”ieczać osJonami; 

3) wykonać zabez”ieczenia ”rzeciw”rądowe i ”rze”ięciowe oraz uziomy. 

RozdziaJ VI 
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

§ 7. 1. Przy ”rojektowaniu obiektów na terenie opracowania wskazane jest wyznaczenie pomiesz-

czeL na ukrycia czę`ciowo ”rzygotowane o ws”óJczynniku ochrony Kgt;100. 

2. źao”atrzenie w wodę wykonać zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszych ustaleLŁ Śo zao”atrzenia w wodę 
w okresie ograniczonych dostaw dla projektowanych obiektów, jak dla caJej wsi JarosJawiec, zas”okoi 
studnia na terenie o`rodka wczasowego BAITŹK I CśFARM o wydajno`ci 60 m3łh oraz na terenie o`rod-

ka wczasowego GEOLOG - o wydajno`ci 40 m3łh w JarosJawiuŁ Obowiązek konserwowania wwŁ studni 
ustalono w planie miejscowo`ci JarosJawiec. W sytuacji awaryjnej nalewy zorganizować dowóz wody. 

3. PodJączenie obiektów do sieci komunalnej pod warunkiem zagwarantowania awaryjnego uródJa 
energii s”eJnia wymogi stawiane wodociągom w okresie ograniczonych dostaw. 
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4. O`wietlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów wykonać w s”osób umowliwiający szybkie ”rzy-

stosowanie do potrzeb obrony cywilnej. 

5. Teren o”racowania jest objęty zasięgiem akustycznym syreny alarmowej (zlokalizowanej na tere-

nie źes”oJu SzkóJ w JarosJawcu). 

6. Istniejące i ”rojektowane drogi s”eJniają wymogi dróg ewakuacyjnych. 

RozdziaJ VII 
Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. 1. Ustalenia dla terenów zabudowy turystycznejŁ 

1 Symbol obszaru 
      /powierzchnia w hektarach/ 
 

 1UT /0,39/, 2UT /0,33/, 3UT /0,33/,  4UT/0,32/, 
5UT /0,35/, 6UT /0,31/, 7UT /0,14/, 8UT /0,10/,  

 
2) Funkcja obszaru 
 

1. Funkcja podstawowa:  
  obiekty rekreacji indywidualnej  
  zabudowa pensjonatowa 

2. Funkcja dopuszczalna:  
usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego, handlu  
i gastronomii nieuci>cliwe, wbudowane o powierzchni nie 
przekraczaj>cej 30% powierzchni ucytkowej budynku, 
mog> być lokalizowane wył>cznie wzdłuc drogi 
oznaczonej symbolem 9 KDw  

 
3) Zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

Ustala siC mocliwoWć budowy nowych obiektów budowlanych 
na zasadach okreWlonych w rozdziale II „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” §3, ust. 2  niniejszych ustaleM.  
 

4) Zasady ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu  

Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie z rozdziałem II 
„Zasady ogólne zagospodarowania terenu” §3, ust. 3 
niniejszych ustaleM niniejszych ustaleM 
 

5)Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

Wskazane jest projektowanie obiektów budowlanych  
o cechach zabudowy regionalnej; stosunkowo niskim parterze 
pokrytym wysokim dachem o k>cie zbliconym do 450   

z  naczółkami.  
 

6) Parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

Obowi>zuj> ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, §3, ust. 6 niniejszych ustaleM 
 

7) Granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie ustalonych na podstawie  
odrCbnych przepisów  
 

1) CzCWć terenów 2UT, 4UT i 6UT obejmuje strefa„W II"- 
czCWciowej ochrony stanowisk archeologicznych  w granicach 
której obowi>zuj> zasady zagospodarowania okreWlone  
w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu”, §3,   
ust. 4 niniejszych ustaleM 
2) Teren opracowania podlega ochronie na podstawie 
przepisów odrCbnych zgodnie z ustaleniami rozdziału II 
„Zasady ogólne zagospodarowania terenu”, §3, ust. 7 
niniejszych ustaleM 
 

8)Szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomoWci 

Obowi>zuj> ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, §3, ust. 8 niniejszych ustaleM  
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9) Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej 
 

Tereny obsługiwane komunikacyjnie z dróg 9KDw, 10KDw, 
Miejsca parkingowe zabezpieczyć zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania 
terenu” §3, ust. 6 pkt 7 niniejszych ustaleM.  
GospodarkC wodno - Wciekow> wykonać zgodnie  
z ustaleniami rozdziału III niniejszych ustaleM - „Ustalenia  
w zakresie infrastruktury sanitarnej” 
 

10) Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia  
i ucytkowania terenów 

Teren moce być ucytkowany w dotychczasowy sposób do 
chwili podjCcia inwestycji. Zmiana zagospodarowania musi 
być zgodna z warunkami okreWlonymi w niniejszych 
ustaleniach. 
 

11) Stawki procentowe, na podstawie 
których ustala siC opłatC, o której 
mowa w art.36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  
z póan. zm.) 

Ustala siC stawkC procentow> od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w wysokoWci 30 % 

2. Ustalenia dla dróg wewnętrznych nie”ublicznychŁ 

1) Symbol obszaru 
     /powierzchnia w hektarach/ 
 

9KDw/0,07/, 10KDw/0,26/,  
 

2) Funkcja obszaru 
 

 Funkcje podstawowe : 
projektowane drogi wewnCtrzne, niepubliczne klasy 

dojazdowej o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 
zgodnie z rysunkiem planu, przy wł>czeniu dróg wykonać 
trójk>ty widocznoWci o boku 5,0m, 

  
3)Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
 

Obowi>zuj> ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” §3, ust.4  

4) Granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie ustalonych na podstawie  
odrCbnych przepisów 

1) CzCWć drogi 10KDw obejmuje strefa„W II"- czCWciowej 
ochrony stanowisk archeologicznych w granicach której 
obowi>zuj> zasady zagospodarowania okreWlone w rozdziale II 
„Zasady ogólne zagospodarowania terenu”, §3, ust. 4 
niniejszych ustaleM 
2) Teren opracowania podlega ochronie na podstawie 
przepisów odrCbnych zgodnie z ustaleniami rozdziału II 
„Zasady ogólne zagospodarowania terenu”, §3, ust. 7 
niniejszych ustaleM 
 

5) Wskaaniki zagospodarowania terenu 
i parametry obiektów 
 

Obowi>zuj> ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” §5, ust.1  

6) Stawki procentowe, na podstawie 
których ustala siC opłatC, o której 
mowa w art.36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z póan. zm.) 

Ustala siC stawkC procentow> od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w wysokoWci 0%. 
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3. Ustalenia dla terenów rolniczychŁ 

1) Symbol obszaru 
     /powierzchnia w hektarach/ 

11 R/0,11/ 
 

2) Funkcja obszaru 1. Funkcje podstawowe : 
Istniej>ca ł>ka z kCpami zieleni pozostawiona bez zmiany 
sposobu ucytkowania i prawa zabudowy 
 

3) Zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

Teren pozostawia siC w ucytkowaniu rolniczym bez zmian 
 

4) Zasady ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu  

Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie z rozdziałem II 
„Zasady ogólne zagospodarowania terenu” §3, ust. 3 
niniejszych ustaleM niniejszych ustaleM. Zabrania siC grodzenia 
nieruchomoWci w odległoWci mniejszej nic 1,5m. od brzegu 
Kanału Głownickiego 

4) sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia  
i ucytkowania terenów 

Teren zagospodarowany zgodnie z planem. 
 
 
 

5) stawki procentowe, na podstawie 
których ustala siC opłatC, o której 
mowa w art.36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  
z póan. zm.) 

Ustala siC stawkC procentow> od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w wysokoWci 0%. 

RozdziaJ VIII 
Przepisy koLcowe 

§ 9. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego na cele nierolnicze i niele-

`ne wg ”oniwszej tabeli: 

Klasy bonitacyjne Powierzchnia (ha) 

N 0,09 
RIVb 2,62 
Razem 2,71 

§ 10. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Postomino. 

§ 11. 1. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego. 

2. UchwaJa, o której mowa w ustŁ 1 ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminy Postomino. 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Bogdan NiewiLski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXIV/346/09 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 21 sierpnia 2009 r. (poz. 1862) 

ZaJącznik nr 1 
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ZaJącznik nr 2 

W s”rawie rozstrzygnięcia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu ”oJowonego w obrębie JarosJawiec obejmującego dziaJki nr 1/4,1/5,1/6,1/7, 1/8 

czę`ć dziaJki 1ł1 i 1ł9 

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 zm.) stwierdzam, we do zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania ”rzestrzennego wraz z ”rognozą w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko ”rzyrodnicze dla terenu 

”oJowonego w obrębie JarosJawiec obejmującego dziaJki nr 1ł4,1ł5,1ł6,1ł7, 1ł8 czę`ć dziaJki 1ł1 i 1ł9, - 
w okresie wyJowenia ”lanu do ”ublicznego wglądu, - uwag nie wniesiono. 

ZaJącznik nr 3 

W s”rawie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania dla terenu ”oJowonego w obrębie JarosJawiec obejmującego 

dziaJki nr 1ł4,1ł5,1ł6,1ł7, 1ł8 czę`ć dziaJki 1ł1 i 1ł9 

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 zm.) stwierdzam, we ”lan nie wymaga realizacji inwestycji 

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

Poz. 1863 

 

UCHWAIA NR XXXVIIIł944ł09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 7 wrze`nia 2009 r. 

 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭvelechowa-Park Brodowskiｬ 

w Szczecinie. 

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413); Rada Mia-

sta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr LI/1109/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2002 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭvelechowa-

Park Brodowskiｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta Szczecina (uchwaJa XXVIIIł706ł08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 

listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭvelechowa-Park Bro-

dowskiｬ zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 91,28 ha ograniczony: 

1) linią rozgraniczającą ulicę Kruczą; 

2) linią rozgraniczającą ulicę Obotrycką; 

3) linią rozgraniczającą ciąg ulic Bandurskiego-Rostocka; 

4) linią rozgraniczającą ”lanowanej do budowy drogi ”ublicznej (”rzedJuwenie ulicy WarcisJawa)Ł 


