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UCHWAIA NR VII/85/11 

 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek 

obejmującego czę`ć obszaru ewidencyjnego Broczyno. 

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

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

poz. 1271, 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 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. 

Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXIII/202/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 18 kwietnia 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy 
Cza”linek “bejmująceg“ “bszar byJeg“ l“tniska ”“J“w“neg“ w “brębie Br“czyn“, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci 
z ustaleniami ｭźmiany studium uwarunk“waL i kierunków zag“spodarowania przestrzennego gminy Czapli-

nekｬ ”rzyjęteg“ uchwaJą Nr XLIII/372/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 18 wrze`nia 2009 r. w spra-

wie uchwalenia zmiany studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy Cza-

”linek, uchwala się miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy Cza”linek “bejmujący czę`ć 
“bszaru ewidencyjneg“ “brębu Br“czyn“ o powierzchni 438,97 ha, zwany dalej planem miejscowym. 

2Ł Plan “bejmuje “bszar “znacz“ny granicami na zaJączniku nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3Ł Przedmi“tem ”lanu jest ”rzeznaczenie czę`ci terenów ”“ byJym l“tnisku ”“d l“kalizację zabud“wy 
”rzemysJ“wej, usJug“wej, mieszkani“wej i związanej z nimi obiektami infrastruktury technicznej oraz 

w czę`ci l“tniska ”“z“stawienie d“tychczas“wej funkcji. 

4Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek planu na mapie w skali 1:2000 - stan“wiący zaJącznik nr 1 d“ niniejszej uchwaJy, 
2) wyrys ze ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy Cza”linekｬ - 

zaJącznik nr 2, 

3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - zaJącznik nr 3. 

4) r“zstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finan-

sowania - zaJącznik nr 4, 

§ 2. 1Ł Na “bszarze ”lanu ustala się: 

1) przeznaczenie terenów “raz linie r“zgraniczające tereny funkcj“nalne o równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zag“s”“dar“wania, a takwe szczególne warunki zag“s”“dar“wania terenów “raz 
ograniczenia w ich uwytk“waniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“ “raz ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabud“wy, gabaryty “biektów i wskauniki inten-

sywn“`ci zabud“wy; 
3) zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, kraj“brazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków 

w tym granice i s”“sób zag“s”“dar“wania; 

4) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci; 
5) zasady modernizacji, rozbudowy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktury technicznej; 

6) s”“sób i termin tymczasowego zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów; 
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7) stawki ”r“cent“we, na ”“dstawie których ustala się “”Jatę, o której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2Ł Ustalenia ”lanu miejsc“weg“ skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych; 
2) ustaleL “gólnych; 
3) ustaleL szczegóJ“wych dla wyznacz“nych w ”lanie terenów elementarnych; 
4) ”rze”isów k“Lc“wychŁ 

3Ł Śla ”“szczególnych terenów mają zast“s“wanie wszystkie r“dzaje ustaleL, które wymieni“n“ w ust. 2. 

4Ł Ilekr“ć w planie miejsc“wym uwywa się niwej wymieni“nych “kre`leL, t“ nalewy je r“zumieć nastę-
”ując“: 

1) wys“k“`ć zabud“wy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć wys“k“`ć licz“ną “d ”“zi“mu terenu ”rzy najniwej 
”“J“w“nym wej`ciu d“ budynku - d“ kalenicy bądu najwywszeg“ ”unktu attyki w przypadku stosowa-

nia dachów ”Jaskich d“ najwywszeg“ ”unktu ”rzekrycia “biektów nie licząc `cian szczyt“wych 

i “gni“wych, k“minów, masztów, urządzeL technicznych it”Ł; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię, ”“za którą realizacja wszelkich 

“biektów kubatur“wych jest nied“”uszczalnaŁ Warunek nie d“tyczy ”“dziemnych czę`ci budynku, 
”rzyJączy technicznych, elementów dr“g“wych; 

3) “b“wiązująca linia zabud“wy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię dla l“kalizacji lica bryJy budynku o funk-

cji w zakresie ”“dstaw“weg“ ”rzeznaczenia terenu, równ“cze`nie linia ta jest nie”rzekraczalną linią 
zabud“wy budynków stan“wiących d“”uszczenie uzu”eJnienia ”“dstaw“weg“ ”rzeznaczenia terenu 
“kre`l“neg“ w ustaleniach ”lanuŁ Ś“”uszcza się wysunięcie ”rzed linię zabud“wy d“ 1,2 m drobnych 

elementów integralnie związanych ze strukturą architekt“niczną budynku, jak ryzality, sch“dki, ganki 
wej`ci“we, zadaszenia, wykusze, o Jącznej ”“wierzchni licz“nej ”“ “brysie zewnętrznym d“ 3 m² 
“raz ”“dziemnych czę`ci budynku, ”rzyJączy technicznych, elementów dr“g“wych, z zastrzeweniem 
”rze”isów “drębnych; 

4) tereny zieleni urządz“nej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć tereny zadrzewi“ne “raz uwytki r“lne ”rzylegające 
do brzegu jeziora z d“”uszczeniem ”r“wadzenia dziaJaL ”“rządk“wych um“wliwiających wy”“czynekŁ 
źakaz l“kalizacji wszelkich “biektów, d“”uszcza jedynie l“kalizację sanitariatów “raz “biektów maJej 
architektury; 

5Ł Ustalenia ”lanu miejsc“weg“ “bejmują: 

1) tereny upraw polowych oznaczone na rysunku planu symbolem R; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z d“”uszczeniem funkcji usJug, “znacz“ne na rysunku 
planu symbolem MN/U; 

4) tereny funkcji ”r“dukcji, usJug, skJadów i magazynów oznaczone na rysunku planu symbolem P; 

5) tereny usJug “`wiaty i administracji, oznaczone na rysunku planu symbolem UO/UA; 

6) teren komunikacji lotniczej oznaczony na rysunku planu symbolem KL; 

7) tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL; 

8) tereny zieleni urządz“nej, “znacz“ne na rysunku ”lanu symb“lem źP; 
9) tereny dróg ”ublicznych - drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem KDD. 

§ 3. Ś“ m“mentu r“z”“częcia inwestycji zg“dnie z ustaleniami ”lanu d“”uszcza się d“tychczas“we 
uwytk“wanie terenówŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. 1. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJt“wania zabud“wy ustala się: 

1) r“zwój struktur funkcj“nalnych mieszkani“wych ”rzy uwzględnieniu uwarunk“waL wynikających 

z charakteru zabudowy danej miejsc“w“`ci Br“czyn“; 
2) d“”uszcza się st“s“wanie k“l“rystyki zabud“wy mieszkani“wej kubatur“wej w tonacjach jasnych, 

”astel“wych “raz st“s“wanie materiaJów wyk“Lczeni“wych ”“ch“dzenia naturalneg“ ty”u drewn“, 
kamieL, cegJa lic“wa ceramiczna, klinkier, a jak“ ”“krycia dach“we wymaga się st“s“wania strzechy, 
dachówki ceramicznej i ceramiczno-”“ch“dnej lub blach“dachówki; 

3) “graniczenia wys“k“`ci “gr“dzeL: minimalnej 1,2 m, maksymalnej do 1,6 m, zakaz bud“wy ”eJnych 
“gr“dzeL ”“sesji we fr“nt“wej czę`ci dziaJki; 

4) wprowadzanie zieleni izolacyjnej od i ”“między dziaJkami ”rzemysJu i usJugŁ 
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2. W zakresie zasad i warunków ”“dziaJu nieruch“m“`ci ustala się: 

1) d“”uszczenie Jączenia i dzielenia dziaJek na terenach ”r“jekt“wanych dla funkcji mieszkani“wej i usJug 

z uwzględnieniem ”arametrów zawartych w ustaleniach szczegóJ“wych; 
2) d“”uszcza się wydzielenia terenu na ”“trzeby elementów i “biektów infrastruktury technicznej 

o ”“wierzchni nie”rzekraczającej 50 m² na ”“szczególnych terenach elementarnych, 
3) przebieg linii r“zgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wa-

nia dla celów “”rac“waL ge“dezyjnych nalewy “kre`lić ”“”rzez “dczyt “si linii z rysunku planu. 

§ 5. Na obszarze planu brak jest stref ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych “raz “biektów “bjętych “chr“ną k“nserwat“rskąŁ 

§ 6. Na terenie “bjętym ”lanem nie wystę”ują cenne “bszary ”rzyr“dnicze b“gate we fl“rę i faunęŁ 

§ 7. 1Ł Ustala się “b“wiązek zabez”ieczenia siedzib ludzkich ”rzed negatywnym “ddziaJywaniem ”o-

wstaJym w wyniku ”r“wadz“nej dziaJaln“`ciŁ 

2Ł źakaz zmiany st“sunków w“dnych, zasy”ywania “czek w“dnych i bez“d”Jyw“wych zagJębieL terenuŁ 

§ 8. źasady bud“wy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1Ł “bsJuga k“munikacyjna “bszaru planu i ”“szczególnych terenów funkcj“nalnych z istniejących jak 
równiew ”r“jekt“wanych dróg d“jazd“wych, “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lem KŚŚ, 

2Ł dla terenów “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lami MNłU, UOłUA, P “b“wiązuje ”ark“wanie 

w granicach wJasnej dziaJki ”rzy zaJ“weniu: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej - min. 1 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 

b) dla ”“z“staJej zabud“wy wedJug ”“trzeb, jednak nie mniej niw 2 miejsca postojowe, 

3Ł utrzymuje się istniejące na “bszarze ”lanu dr“gi ”“lne z m“wliw“`cią ich wyk“rzystania jak“ dr“gi 
”ubliczne lub wewnętrzne, 

4. w zakresie zaopatrzenia w w“dę ustala się: 

a) ”“”rzez istniejącą i ”r“jekt“waną sieć w“d“ciąg“wą, 
b) parametry nowoprojektowanej sieci - ø 35 ÷120 mm, 
c) prowadzenie w liniach r“zgraniczenia dróg i ulic, 

d) d“”uszcza się na ”“trzeby g“s”“darcze, k“rzystanie z ujęć w“dy zl“kaliz“wanych na terenie wJa-

snych dziaJek, 
e) lokalizacja nowych studni publicznych dla potrzeb zaopatrzenia w w“dę w sytuacjach kryzysowych, 

zgodnie z “drębnymi przepisami, 

5. w zakresie “d”r“wadzenia `cieków ustala się: 

a) do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tJ“cznej, 
b) parametry nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - ø d“ 400 mm, 
c) prowadzenie sieci w liniach r“zgraniczenia dróg i ulic, 

d) na “kres ”rzej`ci“wy d“”uszcza się na terenie dzieJek bud“wlanych l“kalizację zbi“rników bez“d-

”Jyw“wych, 

6. w zakresie “d”r“wadzania wód deszcz“wych ustala się 

a) ”“”rzez ”r“jekt“waną kanalizację deszcz“wą, 
b) ”arametry sieci ø 200 ÷ 800 mm ”r“wadzonych w liniach r“zgraniczenia dróg i ulic, 

c) “d”r“wadzenie wód deszcz“wych d“ gruntu lub wód ”“wierzchni“wych - wyl“ty za“”atrzyć w urzą-
dzenia ”“dczyszczające, 

d) d“”uszcza się “d”r“wadzenie wód “”ad“wych z ”“Jaci dach“wych na wJasny teren dziaJek bu-

dowlanych. 

7. w zakresie gromadzenia i unieszk“dliwiania “d”adów ustala się gr“madzenie w pojemnikach w ob-

rębie ”“szczególnych dziaJek i wywóz zg“dnie z ”rzyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami; 

8. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

a) zasilanie obszaru opracowania z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

ty”u miejskieg“ lub k“ntener“weg“Ł Pr“jekt“wane stacje zasilić ”rzel“t“w“ liniami kabl“wymi 
`rednieg“ na”ięcia 15 kV, 

b) dla “biektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną, 
c) dla istniejących stacji transf“rmat“r“wych d“”uszcza się r“zbud“wę, ”rzebud“wę i dostosowanie 

do potrzeb nowoprojektowanej zabudowy, 
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d) “dcinki istniejących linii na”“wietrznych, k“lidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu - 

do przebudowy i skablowania, 

e) ”lan“wane “biekty zabud“wy mieszkani“wej zasilić r“zdzielczą siecią kabl“wą niskieg“ na”ięcia - 
0,4 kV, 

f) ”lan“wane “biekty zabud“wy ”rzemysJ“wej zasilić r“zdzielczą siecią kabl“wą `rednieg“ na”ięcia, 

9. w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

a) d“cel“w“ zasilanie “biektów na “bszarze “”rac“wania gazem ”rzew“d“wym `rednieg“ ci`nienia 

z planowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia zlokalizowanej poza obszarem opracowania, 

b) istniejące i ”lan“wane “biekty zasilić r“zdzielczą siecią `rednieg“ ci`nienia - ø 32 ÷ 125 mm; 
c) ”rzyJączanie “dbi“rców za ”“`rednictwem d“m“wych węzJów redukcyjnych na ci`nienie uwytk“we; 
d) d“ czasu gazyfikacji ”rzew“d“wej d“”uszcza się st“s“wanie gazu bezprzewodowego, 

e) ”r“jekt“waną sieć r“zdzielczą l“kaliz“wać w liniach r“zgraniczenia dróg i ulic; 

10. w zakresie zaopatrzenia w cie”J“ ustala się r“z”r“sz“ny system “grzewania z zast“s“waniem uró-
deJ cie”Ja zasilanych ek“l“gicznymi n“`nikami energii - ”aliwa ”Jynne, gaz“we, energia elektryczna, inne; 

11. w zakresie “bsJugi telek“munikacyjnej ustala się: 

a) “bsJugę telek“munikacyjną “biektów na “bszarze “”rac“wania ”rzez istniejącą centralę telefo-

niczną w Cza”linku lub ”“”rzez ”rzekauniki telef“nii bezprzewodowej, 

b) dla “biektów istniejących utrzymanie d“tychczas“weg“ s”“s“bu “bsJugi, 
c) dla “biektów n“w“”r“jekt“wanych sieć ab“nencką wyk“nać jak“ sieć kabl“wą w kanalizacji tele-

technicznej, prowadzonej w liniach r“zgraniczenia dróg i ulic, 

d) odcinki istniejących na”“wietrznych linii telek“munikacyjnych, k“lidujące z planowanym zago-

spodarowaniem terenu - do przebudowy i skablowania. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 10. 1Ł Śla terenów u”raw ”“l“wych, “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lem 1R, 2R ustala się: 

1) zach“wanie terenów w d“tychczas“wym uwytk“waniu wraz z istniejącymi na terenie liniami energe-

tycznymi na”“wietrznymi, siecią gaz“wą, r“wami i urządzeniami meli“racji w“dnej, dr“gami, 
2) zakaz zabudowy budynkami, 

3) d“”uszcza wydzielania dziaJek o p“wierzchni nie mniejszej niw 0,5 ha, 

4) d“”uszcza się l“kalizację dróg wewnętrznych, 
5) d“”uszcza się na terenie 2R wydzielenie ”asa d“ ląd“wania statków ”“wietrznych jak“ ląd“wisk“ 

”“z“stawiając teren d“ dalszeg“ uwytk“wania u”raw ”“l“wych, ”rzy czym wydzielenie t“ nie m“we 
”rzekr“czyć 15% ”“wierzchni terenu, 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie wystę”ują, 
7) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“: nie wystę”ująŁ 

2Ł Śla terenów lasu, “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lem 01źL, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu i ksztaJt“wanie zabud“wy: 
a) teren zadrzewiony z m“wliw“`cią wystę”“wania ”“lan `ródle`nych, 
b) ”r“wadzenie g“s”“darki le`nej zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi, 

2) zakaz ”“dziaJu terenu: 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ zg“dnie § 6 niniejszej uchwaJy “raz ”rze”isami “drębnymi 

w zakresie ”r“wadzenia dziaJaln“`ci zg“dnej z funkcją ”“dstaw“wą; 
5) ustalenia komunikacyjne - d“stę”n“`ć terenu ”“”rzez ukJad dróg ”“lnych d“ dróg gminnych; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - nie wystę”ująŁ 

3Ł Śla terenów lasu, “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lem 02źL, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu i ksztaJt“wanie zabud“wy: 
a) teren zadrzewiony z m“wliw“`cią wystę”“wania ”“lan `ród”“lnych, 
b) zakaz zabudowy, 

2) zakaz ”“dziaJu terenu: 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ - nie wystę”ują; 
5) ustalenia komunikacyjne - d“stę”n“`ć terenu ”“”rzez ukJad dróg ”“lnych d“ dróg gminnych; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - nie wystę”ująŁ 
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4Ł Śla terenów k“munikacji l“tniczej i związanych z nimi “biektów infrastruktury technicznej, “zna-

czonych na rysunku planu symb“lem 03KL ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu i ksztaJt“wanie zabud“wy: 
a) istniejący teren l“tniska w tym pasy startowe, drogi i place manewrowe i inne urządzenia infra-

strukturalne sJuwące funkcji ”“dstaw“wej, 
b) d“”uszcza się l“kalizację zabud“wy gospodarczej w tym hangary, warsztaty, punkty zaopatrzenia 

w ”aliw“, magazyny, wiewe k“ntr“li l“tów “raz inne budynki administracji l“tniska z dopuszcze-

niem wydzielenia ”“mieszczeL na n“cleg wraz z węzJami sanitarnymi, 
c) ustala się linie zabud“wy wedJug rysunku planu, 

d) dla zabud“wy “biektami kubatur“wymi ty”u wiewa k“ntr“li l“tu, hangary i pomieszczenia do 

”rzech“wywania s”rzętu l“tniczeg“ ustala się wys“k“`ć zabud“wy d“ 20 m, dla ”“z“staJej za-

bud“wy wys“k“`ć d“ 11,5 m w tym d“ dwóch k“ndygnacji uwytk“wych, 

e) dachy dowolne w zalewn“`ci “d ”rzeznaczenia budynku, 
f) powierzchnia zabudowy do 5% powierzchni terenu funkcjonalnego, 

g) powierzchnia biologicznie czynna do 20% powierzchni terenu funkcjonalnego; 

2) zasady i warunki ”“dziaJu terenu - zakaz ”“dziaJu na dziaJki bud“wlane; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ - zg“dnie ”rze”isami “drębnymi w zakresie prowadzenia 

”rzedmi“t“wej dziaJaln“`ci; 
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 niniejszej uchwaJy, d“”uszcza się wydzielenia terenu ”“d 

drogi i dojazdy o minimalnej szer“k“`ci 5 m, ukJad dróg ”“wiązany z dr“gą gminną o znacz“ną na ry-

sunku planu symbolem 01KDD i 02 KDD; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z § 8 niniejszej uchwaJy; 

5Ł Śla terenów funkcji ”r“dukcji, usJug, skJadów i magazynów “raz związanych z nimi “biektów in-

frastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 04P 05P, 06P, 07P, 08P, 09P, 11P 

ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu i ksztaJt“wanie zabud“wy: 
a) zabud“wa ”rzemysJ“wa i usJug“wa, magazyny, ”lace skJad“we, 
b) d“”uszcza się na terenie 05P i 06P wydzielenie terenu jako utwardzony plac manewrowy lub tor 

dla ”“jazdów silnik“wych, ”rzy czym ”“wierzchnia ta nie m“we ”rzekr“czyć 50% ”“wierzchni te-

renu funkcjonalnego, 

c) ustala się nie”rzekraczalną linię zabud“wy w “dlegJ“`ci 15 “d dr“gi “znacz“nej na rysunku ”lanu 
symbolem 01KDD, a dla ternu 04 P i 11P wedJug rysunku ”lanu, 

d) dla zabud“wy ustala się wys“k“`ć zabud“wy “d 9,5 m do 15 m w tym d“ dwóch k“ndygnacji 
uwytk“wych, 

e) dachy strome, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu ”“Jaci “d 15º d“ 45°, 
f) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 80% ”“wierzchni dziaJki; 

2) zasady i warunki ”“dziaJu terenu: 
a) minŁ ”“wierzchnia dziaJek 3000 m², 
b) szer“k“`ci fr“ntu minŁ 30 m, za”is ten nie d“tyczy dziaJek nar“wnych, 
c) kąt ”“J“wenia granic dziaJki w st“sunku d“ ”asa dr“g“weg“ “d 80º d“ 90º, nie d“tyczy t“ dziaJek 

nar“wnych; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków nie wystę”ują; 
4) zasady ochr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ zg“dnie ”rze”isami “drębnymi w zakresie prowadzenia 

”rzedmi“t“wej dziaJaln“`ci; 
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 niniejszej uchwaJy, d“”uszcza się wydzielenia terenu ”“d 

dr“gi wewnętrzne o minimalnej szer“k“`ci 5 m, ukJad dróg wewnętrznych ”“wiązany z dr“gą gminną 

o znacz“ną na rysunku ”lanu symb“lem 01KŚŚ; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 niniejszej uchwaJyŁ 

6Ł Śla terenów usJug “`wiaty i administracji, oznaczonych na rysunku planu symbolem 10UO/UA, 

ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu i ksztaJt“wanie zabud“wy: 
a) istniejąca zabud“wa “`r“dka wych“wawczeg“ i ksztaJcąceg“, 
b) d“”uszcza się l“kalizację n“w“bud“wanych “biektów w zakresie funkcji podstawowej w tym: 

szk“Jy, internaty, bursy, warsztaty szkolne, 

c) ustala się linie zabud“wy wedJug rysunku ”lanu, 
d) ustala się wys“k“`ć zabud“wy d“ 12,5 m, w tym d“ trzech k“ndygnacji uwytk“wych, 
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e) dachy strome, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu ”“Jaci “d 25º d“ 45º, 
f) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni terenu funkcjonalnego; 

2) zasady i warunki ”“dziaJu terenu - zakaz ”“dziaJu na dziaJki bud“wlane; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków nie wystę”ują; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ zg“dnie ”rze”isami “drębnymi w zakresie prowadzenia 

”rzedmi“t“wej dziaJaln“`ci; 
5) ustalenia komunikacyjne i infrastrukturalne - zgodnie z § 8 niniejszej uchwaJy, ukJad dróg wewnętrz-

nych ”“wiązany z dr“gą gminną znacz“ną na rysunku ”lanu symb“lem 01KŚŚŁ 

7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MN, 

ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu i ksztaJt“wanie zabud“wy: 
a) zabudowa jednorodzinna z d“”uszczeniem l“kalizacji w“ln“st“jących budynków g“s”“darczych 

w tym garawy, 
b) ustala się linie zabud“wy wedJug rysunku ”lanu, 
c) dla zabud“wy mieszkani“wej ustala się wys“k“`ć zabud“wy wedJug istniejącej wys“k“`ci 

i liczby k“ndygnacji uwytk“wych, a dla budynków g“s”“darczych wys“k“`ć d“ 6,5 m w tym jed-

na kondygnacja, 

d) dachy strome, regularne dwuspadowe o nachyleniu ”“Jaci “d 35 ºd“ 45º, w budynkach gospo-

darczych d“”uszcza się dachy o kącie nachylenia “d 15º, 
e) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu, 

f) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 40%; 

2) zasady i warunki podziaJu terenu - zakaz ”“dziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ - zakaz ”rzekraczania standardów jak“`ci `r“d“wiska 

”“za granicami dziaJki, d“ której inwest“r ma tytuJ ”rawny; 
5) ustalenia komunikacyjne i w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 niniejszej uchwaJyŁ 

8Ł Śla terenów zabud“wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej z d“”uszczeniem funkcji usJug“wej, “zna-

czonych na rysunku planu symbolem 13MN/U, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu i ksztaJt“wanie zabud“wy: 
a) zabud“wa mieszkani“wa jedn“r“dzinna w“ln“st“jąca z d“”uszczeniem ”r“wadzenia dziaJaln“`ci 

usJug“wej, 
b) ustala się linie zabud“wy wedJug rysunku ”lanu, 
c) ustala się wys“k“`ć zabud“wy d“ 12,5 m w tym d“ trzech k“ndygnacji uwytk“wych, 
d) dachy strome, regularne dwuspadowe o nachyleniu ”“Jaci “d 25º d“ 45º, 
e) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 60% ”“wierzchni terenu dziaJki, ”rzy zaJ“weniu we minimalna ”o-

wierzchnia biologicznie czynna wyniesie 35% ”“wierzchni terenu dziaJki; 
2) zasady i warunki ”“dziaJu terenu: 

a) minŁ ”“wierzchnia dziaJek 2000 m², 
b) szer“k“`ci fr“ntu minŁ 25 m, za”is ten nie d“tyczy dziaJek nar“wnych, 
c) d“”uszcza się scalanie dziaJek, 
d) kąt ”“J“wenia granic dziaJki w stosunku do ”asa dr“g“weg“ “d 80º d“ 90º, nie d“tyczy t“ dziaJek 

nar“wnych; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie wystę”ują; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ - zakaz ”rzekraczania standardów jak“`ci `r“d“wiska 

”“za granicami dziaJki, d“ której inwest“r ma tytuJ ”rawny; 
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 niniejszej uchwaJy, 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 niniejszej uchwaJyŁ 

9Ł Śla terenów zieleni urządz“nej, “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lem 03źP, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu i ksztaJt“wanie zabud“wy: 
a) teren zadrzewiony i zalesiony, 

b) teren przeznaczony do rekreacji i wypoczynku, 

c) d“”uszcza się l“kalizację ”lawy trawiastej nad brzegiem jezi“ra, 
d) zakaz zabudowy z dopuszczeniem l“kalizacji maJej architektury “raz “biektów uwyteczn“`ci ”u-

blicznej - sanitariaty oraz pomosty, 

e) d“”uszcza się wydzielenie `ciewek ”ieszych i rowerowych, 

f) za”ewnić d“stę” ”ubliczny d“ brzegu jezi“ra ”“”rzez wewnętrzny ukJad dróg i `ciewek, Jączących 
teren z drogami gminnymi; 
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2) zasady i warunki ”“dziaJu terenu - zakaz ”“dziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie wystę”ują; 
4) zasady “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ - nie wystę”ują; 
5) ustalenia komunikacyjne - d“stę”n“`ć terenu ”“”rzez ukJad dróg wewnętrznych d“ dróg gminnych; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - nie wystę”ująŁ 

10Ł Śla terenów dróg ”ublicznych - drogi dojazdowe, oznaczonych na rysunku planu symbolem 01KDD, 

02KDD, 03KDD, 04KDD, KDD ustala się: 

1) dr“gi sJuwące d“ “bsJugi terenu, 

2) klasa dojazdowa, droga projektowana; 

3) ”rzekrój jedn“jezdni“wy, 
4) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających dla dróg 01 KŚŚ, 02KŚŚ, 03KŚŚ, 04KŚŚ zmienna “d 10,0 m 

do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, a dla drogi KDD zgodnie z rysunkiem planu 

5) w ”asie dr“g“wym d“”uszcza się l“kalizację lini“wej infrastruktury technicznejŁ 

Ustalenia koLcowe 

§ 11. Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu “”Jaty “d wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci na skutek ”“d-

jęcia niniejszej uchwaJy dla terenów “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lami w wys“k“`ci: 

1) R, ZL, ZP, KDD - 0,1%; 

2) MN, UO/UA - 0,1%; 

3) MN/U - 0,1%; 

4) MN/U - 0,1%; 

§ 12. źwarty “bszar gruntów r“lnych i le`nych ”rzeznacz“nych na cele nier“lnicze i niele`ne nie 
przekracza wielk“`ci “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnych wymagających zg“dy ministra r“lnictwa i roz-

woju wsi. 

§ 13. W granicach zmiany ”lanu traci m“c uchwaJa Nr XXXII/202/98 Rady Miasta i Gminy w Cza-

plinku z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Cza”linek (ŚzŁ UrzŁ W“jŁ K“szaliLskieg“ Nr 11, poz. 66). 

§ 14. Wyk“nanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Burmistrz“wi Cza”linkaŁ 

§ 15. 1) UchwaJa ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej Urzędu Miejskieg“ w Czaplinku. 

2) UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym W“jewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przew“dniczący Rady  
 

Bogdan Kalina 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr VII/85/11 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr VII/85/11 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr VII/85/11 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego obejmującego czę`ć obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Czaplinku rozstrzyga, co na-

stę”uje: 
W związku z brakiem uwag do projektu planu miejscowego, wyJ“w“neg“ wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania 
na `r“d“wisk“ d“ ”ubliczneg“ wglądu w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w dniach od 11 kwietnia 2011 r. 

do 4 maja 2011 r. oraz w “kresie skJadnia uwag, “kre`l“nym ”rzez ustawę, tj. do dnia 18 maja 2011 r., 

nie r“zstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr VII/85/11 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 

do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego czę`ć obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) “raz art. 11 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miej-

ska w Czaplinku rozstrzyga, c“ nastę”uje: 
S”“sób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej opisanej w planie miejscowym jest okre-

`l“ny w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy Czaplinek, w którym są za”isane ”“trzeby w zakresie 

`r“dków finansów ”ublicznych dla realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
d“ zadaL wJasnych gminyŁ 
Realizacja tych inwestycji nastą”i sukcesywnie w miarę dys”“n“wania ”rzez gminę `r“dkami zg“dnie z zapo-

trzebowaniem w infrastrukturę ”“szczególnych terenów funkcj“nalnych w “brębie ”lanu miejsc“weg“Ł 
źakJada się, we ”r“ces inwestycyjny r“z”“cznie się ”“ r“ku 2014Ł 
1773
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UCHWAIA NR IX/60/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W CźIOPIś 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w s”rawie ”rzyjęcia Lokalnego Programu Ws”ierania śdukacji Uczniów Szczególnie 
Uzdolnionych w Mie`cie i Gminie CzJo”aŁ 

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 r. o systemie “`wiaty (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (tekst jedn“lity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada 

Miejska w CzJ“”ie uchwala, c“ nastę”uje: 

  


