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UCHWAIA NR VII/79/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 24 marca 2011 r. 

w s”rawie uchylenia uchwaJy Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie zasad najmu 

oraz minimalnych stawek czynszu za najem gruntów komunalnych ”oJowonych 

na targowiskach miejskich pod kioski handlowe. 

Na podstawie: art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co 

nastę”uje: 

§ 1. Uchyla się uchwaJę Nr VI/86/2003 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2003 r. 

w s”rawie zasad najmu oraz minimalnych stawek czynszu za najem gruntów komunalnych ”oJowonych na 
targowiskach miejskich pod kioski handlowe. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta KoszalinŁ 

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

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

WJadysJaw Husejko 
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UCHWAIA NR VIII/65/2011 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 28 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭTrzesieka Iｬ w Szczecinku. 

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; 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIII/465/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 marca 2010 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭTrzesieka Iｬ 

w Szczecinku oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Szczecinekｬ, ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

28 marca 2011 r. uchwala się miejscowy ”lan zagospodarowania przestrzennego ｭTrzesieka Iｬ w Szcze-

cinku, zwany dalej ｭplanemｬ. 

 2. Granice obszaru o powierzchni 296,4 ha objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanuŁ 
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 3Ł Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

 1) rysunek ”lanu zatytuJowany Miejscowy ”lan zagos”odarowania przestrzennego ｭTrzesieka Iｬ 

w Szczecinku, opracowany w skali 1: 2000, stanowiący zaJącznik nr 1; 

 2) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecinekｬ 
w skali 1: 10000, stanowiący zaJącznik nr 2; 

 3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

”lanu, stanowiące zaJącznik nr 3; 

 4) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finanso-

wania, stanowiące zaJącznik nr 4. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

 1) budynku o funkcji higienicznosanitarnej - nalewy ”rzez to rozumieć budynek uwyteczno`ci ”ublicz-

nej skJadający się z ”omieszczeL higienicznosanitarnych wraz z niezbędną komunikacją, ”omieszczeniami 
technicznymi i gospodarczymi w rozumieniu aktów wykonawczych wydanych na ”odstawie ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

 2) budynku pomocniczym - nalewy ”rzez to rozumieć budynek garawowy, budynek gos”odarczy lub 
budynek garawowo-gospodarczy; 

 3) dachu stromym - nalewy ”rzez to rozumieć dach dwus”adowy lub wielos”adowy o symetrycznym 

kącie ”ochylenia ”oJaci dachowych od 25º do 45º; 

 4) dziaJce budowlanej - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę budowlaną, w rozumieniu ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 5) drodze stanowiącej dojazd do nowo wydzielonych dziaJek budowlanych - nalewy ”rzez to rozumieć 
drogę nie mającą charakteru drogi ”ublicznej, sJuwącą obsJudze komunikacyjnej dziaJek budowlanych, nie 
”osiadających bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ublicznej; 

 6) jezdni gJównej - nalewy ”rzez to rozumieć jezdnię sytuowaną w pasie drogowym przy osi drogi, 

nie”rowadzącą ruchu dojazdowego do ”rzylegJych terenów; 

 7) jezdni dodatkowej - nalewy ”rzez to rozumieć jezdnię sytuowaną w ”asie drogowym, ”rowadzącą 
ruch dojazdowy do jezdni gJównych i terenów ”rzylegJych; 

 8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię okre`lającą minimalną odlegJo`ć 
budynków od linii rozgraniczającej terenu; 

 9) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie 
zewnętrznej `ciany budynku; 

 10) ogrodzeniu ”eJnym - nalewy ”rzez to rozumieć ogrodzenie, w którym udziaJ ”owierzchni ”eJnej 
wynosi więcej niw 30%; 

 11) pieszo-jezdni - nalewy ”rzez to rozumieć ”as terenu ”rzeznaczony dla ruchu ”ieszych i ”ojazdów 
na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania; 

 12) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć sumę ”owierzchni wszystkich budynków zlo-

kalizowanych na dziaJce budowlanej, mierzoną ”o obrysie `cian zewnętrznych, bez schodów, ram”, tara-

sów, zadaszeL, wiatroJa”ów; 

 13) reklamie - nalewy ”rzez to rozumieć no`nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 

wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący tablicą informacyjną, szyldem lub zna-

kiem w rozumieniu ”rze”isów o znakach i sygnaJach drogowych; 

 14) strefie zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć strefę zadrzewieL i zakrzewieL, gJównie zi-
mozielonych, o szeroko`ci nie mniejszej niw 8 m; 

 15) szyldzie - nalewy ”rzez to rozumieć znak oznaczający siedzibę ”rzedsiębiorcy lub miejsce `wiad-

czenia usJug, o maksymalnej powierzchni 1,5 m²; 

 16) tablicy informacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć: tablice z nazwą ulicy, numer ”osesji, tablice in-

formacji przyrodniczej lub turystycznej oraz tablice z oznaczeniem ”rzyJączy urządzeL technicznych; 

 17) usJugach agroturystycznych - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć usJugową ”rowadzoną ”rzez 
rolników, ”olegającą na wynajmie ”okoi w obrębie zabudowaL wchodzących w skJad gos”odarstwa, 
w ramach zabudowy zagrodowej; 
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 18) zabudowie historycznej - nalewy ”rzez to rozumieć budynki ”owstaJe ”rzed 1950 r. 

§ 3. Na rysunku ”lanu ”rzedstawiono graficznie nastę”ujące obowiązujące ustalenia ”lanu: 

 1) granice obszaru objętego ”lanem miejscowym; 

 2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 

 3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy; 

 4) strefę ochrony konserwatorskiej; 

 5) strefę ｭW Iｬ ”eJnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

 6) strefę ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

 7) budynek o warto`ciach historycznych i cechach zabytkowych chroniony planem miejscowym; 

 8) budynki o warto`ciach historycznych chronione ”lanem miejscowym; 

 9) strefę ograniczeL od gazociągu wysokiego ci`nienia; 

 10) strefę zieleni izolacyjnej; 

 11) przeznaczenie terenu - oznaczone symbolem cyfrowo-literowym. 

§ 4. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysun-

ku planu: 

 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 3MN, 5MN, 6MN, 7MN, 

8MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 19MN, 22MN, 26MN, 27MN, 30MN, 

32MN, 33MN, 34MN, 41MN, 43MN, 45MN, 50MN, 51MN, 52MN, 55MN, 60MN, 65MN, 66MN, 67MN, 

68MN, 72MN, 73MN, 74MN, 75MN, 76MN, 77MN, 79MN, 81MN, 82MN, 85MN, 86MN, 90MN, 92MN, 

93MN, 94MN, 95MN, 97MN, 98MN, 99MN, 100MN, 101MN, 102MN; 

 2) tereny zabudowy usJugowej, oznaczone symbolami: 29U, 31U, 39U, 63U, 64U, 78U, 88Uo, 91U; 

 3) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolami: 4US, 42US; 

 4) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolami: 49RM, 71RM; 

 5) teren obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwie le`nym, oznaczony symbolem 59RU; 

 6) tereny rolnicze, oznaczone symbolami: 23R, 25R, 28R, 48R, 53R, 56R, 69R, 83R; 

 7) tereny lasów, oznaczone symbolami: 1źL, 38źL, 40źL, 44źL, 47źL, 54źL, 57źL, 80źL, 84źL, 
87ZL, 89ZL; 

 8) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami: 2źP, 9źP, 21źP, 96źP; 

 9) tereny zieleni otwartej, oznaczone symbolami: 20Zo, 35Zo, 37Zo, 46Zo, 70Zo; 

 10) teren cmentarza, oznaczony symbolem: 61ZC; 

 11) tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych, oznaczone symbolami: 18WS, 24WS, 36WS, 
58WS; 

 12) teren infrastruktury technicznej - gospodarowania odpadami, oznaczony na rysunku planu sym-

bolem 62O; 

 13) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1K, 2K, 

3K, 4K; 

 14) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E; 

 15) tereny dróg ”ublicznych, oznaczone symbolami: 1KŚ-G, 2KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 

3KD-L, 4KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-Dx, 10KD-D, 

11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-Dx, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 

22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-D; 

 16) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KŚW, 2KŚW, 3KŚW, 4KŚW, 5KŚW, 6KŚW, 
7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW. 

§ 5. W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

 1) nakazuje się: 

 a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z uwzględnie-

niem pkt 3, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 57 ｦ 8413 ｦ Poz. 1037 

 

 b) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizację nowych wolno- stojących budyn-

ków gos”odarczych w odlegJo`ci nie mniejszej niw 5 m od tylnej `ciany budynku mieszkalnego lub usJu-

gowego, 

 c) krycie dachów budynków mieszkalnych lub usJugowych o kącie nachylenia ”oJaci dachowej więk-

szym niw 25º dachówką lub materiaJem dachówko-podobnym; 

 2) zakazuje się lokalizacji: 

 a) obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy większej niw 300 m², z wyjątkiem terenu 63U, 

 b) ogrodzeL ”eJnych lub ogrodzeL z betonowych elementów ”refabrykowanych na granicy z terena-

mi dróg ”ublicznych, dróg wewnętrznych lub na granicy z drogami stanowiącymi dojazd do nowo wydzie-

lonych dziaJek budowlanych, za wyjątkiem ”refabrykowanych sJu”ków ogrodzenia, 

 c) ogrodzeL w odlegJo`ci mniejszej niw 1,5 m od linii rozgraniczającej tereny wód ”owierzchniowych 
`ródlądowych, 

 d) nowych na”owietrznych elementów infrastruktury technicznej, 

 e) reklam, z zastrzeweniem ”ozostaJych ustaleL ”lanu, 

 f) tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeweniem pkt 3 lit. l, 

 g) stosowania materiaJów wykoLczeniowych `cian z tworzyw sztucznych, tJuczonego szkJa lub tJu-

czonej ceramiki; 

 3) do”uszcza się: 

 a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej funkcję usJugową, zajmującą ”owierzchnię 
uwytkową nie większą niw 40% ”owierzchni uwytkowej wszystkich budynków na dziaJce budowlanej, 

 b) zachowanie lub ”rzebudowę istniejących w dniu uchwalenia ”lanu budynków o parametrach in-

nych niw ustalone w Rozdziale 2, 

 c) zachowanie powierzchni zabudowy i powierzchni terenu biologicznie czynnego dla dziaJek budow-

lanych istniejących w dniu uchwalenia planu, 

 d) ”rzebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków zlokalizowanych ”oza ustaloną na 
rysunku ”lanu linią zabudowy, z zakazem ich rozbudowy ”oza linię zabudowy oraz zgodnie z ”ozostaJymi 
ustaleniami planu, 

 e) wysunięcie czę`ci budynku znajdujących się na wysoko`ci nie mniejszej niw 3 m od poziomu tere-

nu ”rzed linię zabudowy jak balkony, sJu”y, wykusze it”Ł, na gJęboko`ć nie większą niw 1,5 m, 

 f) wysunięcie zjazdów, schodów i ”ochylni zlokalizowanych ”oniwej ”oziomu ”arteru budynku ”rzed 
linię zabudowy, ”rzy czym suma szeroko`ci wysuniętych elementów nie mowe ”rzekroczyć 30% caJkowi-

tej szeroko`ci `ciany budynku, 

 g) wycofanie nie więcej niw 30% dJugo`ci `ciany budynku od obowiązującej linii zabudowy, 

 h) na dziaJkach budowlanych z niezdefiniowanymi na rysunku ”lanu liniami zabudowy, lokalizację za-

budowy zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

 i) lokalizację budynków ”omocniczych oraz istniejącej zabudowy bliuniaczej lub szeregowej ”rzy gra-

nicy dziaJek budowlanych w miejscach, w których ”ozwalają na to wyznaczone na rysunku ”lanu linie 
zabudowy, 

 j) lokalizację urządzeL i budynków infrastruktury technicznej poza ustalonymi na rysunku planu linia-

mi zabudowy, 

 k) lokalizację obiektów maJej architektury, 

 l) na terenach: 4US, 9źP, 21źP, 88Uo, 96źP lokalizację tymczasowych obiektów handlowo-

usJugowych na czas trwania im”rez okoliczno`ciowych, 

 m) lokalizację reklam, wyJącznie na elewacjach budynków usJugowych lub mieszkalno-usJugowych, 
”rzy czym Jączna ”owierzchnia reklam nie mowe ”rzekraczać 5% ”owierzchni elewacji danego budynku, 

 n) lokalizację szyldów wyJącznie na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach, 

 o) lokalizację tablic informacyjnychŁ 

§ 6. W zakresie zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

 1) nakazuje się: 

 a) zagos”odarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględ-

nieniem ”rze”isów odrębnych, 
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 b) na terenach rolniczych i na terenach zieleni otwartej zachowanie cieków i rowów - urządzeL me-

lioracji jako otwartych, 

 c) stosowanie urządzeL ”odczyszczających wody o”adowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych 

terenów dróg ”rzed ich od”rowadzeniem do wód lub do gruntu, 

 d) segregację, gromadzenie i zagos”odarowanie od”adów, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

 e) zagos”odarowanie mas ziemnych ”owstaJych ”odczas ”rac budowlanych w granicach dziaJki bu-

dowlanej, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

 f) stosowanie rozwiązaL technicznych, technologicznych i organizacyjnych, umowliwiających obniwe-

nie ”oziomu haJasu komunikacyjnego, 

 g) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej za”ewnienie do”uszczalnych ”oziomów ha-

Jasu w `rodowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 h) na terenach 49RM i 71RM za”ewnienie do”uszczalnych ”oziomów haJasu w `rodowisku jak dla 
terenów zabudowy zagrodowej, 

 i) na terenie 88Uo za”ewnienie do”uszczalnych ”oziomów haJasu w `rodowisku jak dla terenów za-

budowy związanej ze staJym lub czasowym ”obytem dzieci i mJodziewy, 

 j) na terenie 42US za”ewnienie do”uszczalnych ”oziomów haJasu w `rodowisku jak dla terenów re-

kreacyjno-wypoczynkowych; 

 2) zakazuje się: 

 a) lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze lub ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
z wyjątkiem inwestycji celu ”ublicznego oraz z uwzględnieniem pkt 3 lit. a, 

 b) stosowania w nowobudowanych budynkach, kotJów, ”ieców i trzonów kuchennych na ”aliwo 
staJe, z wyjątkiem ”aliw odnawialnych z biomasy, 

 c) na terenach rolniczych, terenach zieleni otwartej oraz terenach wód ”owierzchniowych `ródlądo-

wych, wycinania zadrzewieL `ród”olnych, ”rzydrownych i nadwodnych, 

 d) na terenach: 16MN, 17MN, 19MN, 20Zo, 33MN, 35Zo, 38ZL, 43MN, 46Zo, 47ZL wycinania trzci-

nowisk, nadwodnych szuwarów i zadrzewieL, 

 e) ”rzeksztaJcania linii brzegowej jeziora Trzesiecko, zlokalizowanego ”oza granicami ”lanu; 

 3) do”uszcza się: 

 a) na terenach: 26MN, 76MN, 79MN, 81MN, 82MN oraz na terenach zabudowy usJugowej lokaliza-

cję ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których nie zostaJ 
stwierdzony obowiązek ”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko, w rozu-

mieniu ”rze”isów odrębnych, 

 b) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z zastrzeweniem pkt 2 lit. b oraz zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 
ustala się: 

 1) strefę ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu; 

 2) w strefie, o której mowa w pkt 1: 

 a) zachowanie istniejącego ukJadu dróg i ”laców, nawierzchni utwardzonych oraz zieleni wysokiej, 
z dopuszczeniem jej uzu”eJnienia, 

 b) zachowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wzdJuw dróg 1KŚ-Z i 10KD-D, 

 c) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w ukJadzie bliuniaczym, 

 d) ochronę zabudowy historycznej, z dopuszczeniem jej adaptacji, rozbudowy, przebudowy 

i rozbiórki, z uwzględnieniem ”ozostaJych ustaleL ”lanu, 

 e) zakaz lokalizacji nowych budynków, z uwzględnieniem litŁ f, 

 f) do”uszczenie lokalizacji nowych budynków wyJącznie w miejscach historycznej, nieistniejące lub 
istniejącej zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej, 

 g) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowej od 40º do 45º, 
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 h) zakaz lokalizacji reklam, szyldów lub tablic informacyjnych w s”osób ”rzesJaniający elementy 

i detale architektoniczne budynków, 

 i) ochronę i zagospodarowanie cmentarza na terenie 61ZC zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

 3) ochronę budynku o warto`ciach historycznych i cechach zabytkowych, oznaczonego na rysunku 

planu; 

 4) dla budynku, o którym mowa w pkt 3: 

 a) zakaz rozbudowy i nadbudowy, 

 b) zachowanie ukJadu kom”ozycyjnego elewacji, w tym zakaz zmian elewacji frontowych, 

 c) zachowanie kąta nachylenia ”oJaci dachowej i rodzaju pokrycia dachowego, 

 d) zachowanie historycznych ksztaJtów i ”odziaJów otworów okiennych i drzwiowych, 

 e) zachowanie lub odtworzenie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, w konstrukcji, materiale, 

”odziaJach i detalu; 

 5) ochronę budynków o warto`ciach historycznych, oznaczonych na rysunku ”lanu; 

 6) dla budynków, o których mowa w pkt 5: 

 a) zakaz nadbudowy, 

 b) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi oraz z uwzględnie-

niem lit. c, 

 c) dostosowanie rozbudowywanej czę`ci budynku: gabarytami, ksztaJtem dachu, rozwiązaniami ma-

teriaJowymi oraz detalami architektonicznymi do budynku istniejącego, 

 d) zachowanie historycznych ksztaJtów i ”odziaJów otworów okiennych oraz drzwi wej`ciowych na 
elewacjach frontowych, 

 e) zakaz wymiany historycznej stolarki okiennej oraz drzwi wej`ciowych na nową o innych wymia-

rach, bez nawiązania do formy tradycyjnej, 

 f) zachowanie form detali architektonicznych na elewacjach frontowych, 

 g) zachowanie kąta nachylenia ”oJaci dachowej; 

 7) strefę ｭW Iｬ ”eJnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej dla stanowiska archeologicznego, 

w”isanego do rejestru zabytków ”od numerem 718, oznaczoną na rysunku ”lanu; 

 8) w strefie, o której mowa w pkt 7 ochronę zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, w tym: 

 a) zachowanie istniejącego ukJadu to”ograficznego wraz z obiektami w”isanymi do rejestru zabytków, 

 b) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 

 c) zakaz wykonywania prac ziemnych, 

 d) w ”rzy”adku ”odjęcia jakiejkolwiek dziaJalno`ci wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne do wJa-

`ciwego organu do s”raw ochrony zabytków; 

 9) strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczone na 

rysunku planu; 

 10) w strefach, o których mowa w pkt 9: 

 a) w ”rzy”adku ”odejmowania ”rac ziemnych ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych 
na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych dotyczących ochrony zabytków, 

 b) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych związanych z pracami ziemnymi z wJa`ci-

wym organem do s”raw ochrony zabytkówŁ 

§ 8. W zakresie wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych ustala się: 

 1) na terenach zieleni urządzonej zagos”odarowanie zgodne z ustaleniami RozdziaJu 2; 

 2) za”ewnienie dostę”u do wód ”owierzchniowych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

 3) na terenach dróg ”ublicznych do”uszcza się lokalizację: 

 a) wiat przystankowych, 

 b) reklam oraz niewielkich obiektów usJugowych w wiatach przystankowych, 

 c) zieleni wysokiej. 
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§ 9. W zakresie granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie 
na ”odstawie ”rze”isów odrębnych ustala się: 

 1) ochronę i zagospodarowanie obszaru chronionego krajobrazu ｭPojezierze Drawskieｬ zgodnie z prze-

pisami odrębnymi oraz ”ozostaJymi ustaleniami ”lanu; 

 2) dla lasów ochronnych zakaz innego niw le`ny s”osobu uwytkowania, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

 3) do zakoLczenia funkcjonowania ujęcia wód ”odziemnych na terenie 9źP, zachowanie terenu 
ochrony bez”o`redniej, zgodnie z rysunkiem planu; 

 4) uwzględnienie w zagos”odarowaniu terenu 9źP wymagaL i ograniczeL wynikających z ”rze”isów 
odrębnych dotyczących terenu ochrony bez”o`redniej ujęcia wód ”odziemnychŁ 

§ 10. 1Ł Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia ”ostę”owania scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci w rozumieniu ”rze”isów odrębnychŁ 

 2Ł Nie okre`la się szczegóJowych zasad i warunków scalania i podziaJu nieruchomo`ci w rozumieniu 

”rze”isów odrębnychŁ 

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczeL w ich uwytko-

waniu ustala się: 

 1) zachowanie ciągJo`ci istniejącego systemu melioracyjnego; 

 2) uwzględnienie ”rzebiegu tras ”odziemnych sieci infrastruktury technicznej ”odczas lokalizacji bu-

dynków oraz realizacji nasadzeL drzew i krzewów; 

 3) w strefie ograniczeL od gazociągu wysokiego ci`nienia, oznaczonej na rysunku ”lanu, zakaz loka-

lizacji: 

 a) budynków mieszkalnych, 

 b) miejsc postojowych, 

 c) ”rzewodów kanalizacyjnych, kanaJów sieci cie”lnej, kanalizacji kablowej i wodociągów mających 
bez”o`rednie ”oJączenie z ”omieszczeniami dla ludzi lub zwierząt, 

 d) drzew; 

 4) do czasu przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe, lokalizowanie 

zabudowy zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

 5) na terenach: 32MN, 33MN, 34MN, 41MN, 43MN, 45MN, 55MN, ze względu na trudne warunki 
gruntowo-wodne, dla okre`lenia mowliwo`ci ”osadowienia budynków, konieczno`ć wykonania wcze`niej-

szych badaL geotechnicznych gruntu; 

 6) lokalizację zabudowy od granic lasu w odlegJo`ci, nie mniejszej niw to wynika z ”rze”isów odręb-

nych i § 5 pkt 1 lit. a; 

 7) dla uródeJ haJasu związanych z zabudową usJugową, ograniczenie emisji haJasu w `rodowisku do 
warto`ci do”uszczalnych, na granicach terenu z zabudową wymagającą komfortu akustycznego 

w `rodowisku, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

 1) dostę” do terenów z ”rzylegJych dróg ”ublicznych i wewnętrznych, z zastrzeweniem pkt 2; 

 2) na terenach dróg ”ublicznych lokalizację zjazdów, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, z zastrzeweniem: 

 a) lokalizacji zjazdów dla dziaJek narownych ”oza strefą skrzywowaL, 

 b) zakazu lokalizacji nowych bez”o`rednich zjazdów do terenów z jezdni gJównych terenów 1KŚ-G 

i 2KD-G, 

 c) do”uszczenia lokalizacji zjazdów do terenów z jezdni dodatkowych terenów 1KŚ-G i 2KD-G; 

 3) na terenach dróg ”ublicznych zachowanie ciągJo`ci ”owiązaL elementów ”asa drogowego, 
w szczególno`ci jezdni, `ciewek rowerowych i chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym 
ukJadem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleL ”lanu; 

 4) ”arametry ukJadu drogowego, zgodnie z klasyfikacją i ”rze”isami odrębnymi, w zakresie nie defi-

niowanym ustaleniami planu; 

 5) na terenach dróg ”ublicznych i wewnętrznych do”uszczenie realizacji dodatkowych, innych niw 
ustalone ”lanem, elementów ukJadu komunikacyjnego, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
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 6) zachowanie istniejącej infrastruktury trans”ortowej z dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebudo-

wy, zgodnie z ustaleniami planu; 

 7) zakaz ”owiązaL dla ruchu samochodowego ”omiędzy terenami: 

 a) 1KD-D i 1KD-G, 

 b) 12KD-D i 1KD-G, 

 c) 13KD-D i 1KD-G, 

 d) 17KD-D i 1KD-G, z zastrzeweniem pkt 8 lit. a, 

 e) 21KD-D i 1KD-G, z zastrzeweniem pkt 8 lit. b; 

 8) do”uszczenie ”owiązaL dla ruchu samochodowego między: 

 a) terenem 17KD-D i jezdnią dodatkową na terenie 1KŚ-G, 

 b) terenem 21KD-D i jezdnią dodatkową na terenie 1KŚ-G; 

 9) na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę za”ewnienie stanowisk ”ostojowych dla samochodów 
osobowych na dziaJce budowlanej, w Jącznej ilo`ci nie mniejszej niw: 

 a) 2 stanowiska na kawdy budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem miejsc ”ostojowych 

w garawach, 

 b) 1 stanowisko na kawde roz”oczęte: 

 - 30 m² ”owierzchni s”rzedawy obiektów handlowych, 

 - 50 m² ”owierzchni uwytkowej ”ozostaJych usJug, 

 - 70 m² ”owierzchni uwytkowej obiektów usJugowych na terenie 88Uo; 

 10) dla obiektów wymagających obsJugi ”ojazdami cięwarowymi za”ewnienie stanowisk ”rzeJadunku 

i postoju w granicach danego terenu; 

 11) wydzielanie dziaJek ”od drogi stanowiące dojazd do nowo wydzielonych dziaJek budowlanych na 
terenach wskazanych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 1) nakazuje się: 

 a) ”owiązanie sieci infrastruktury technicznej z ukJadem zewnętrznym oraz za”ewnienie dostę”u do 

sieci, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

 b) ”rzebudowę na”owietrznych linii elektroenergetycznych wyJącznie na kablowe ”rowadzone 

w terenach dróg ”ublicznych, wewnętrznych lub w drogach stanowiących dojazdy do nowo wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 

 c) odprowadzanie `cieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, z uwzględnieniem pkt 3 lit. b-c, 

 d) zagos”odarowanie wód o”adowych i roztopowych z ”oJaci dachowych bez”o`rednio na dziaJce 
budowlanej lub odprowadzanie ich do sieci kanalizacji deszczowej, 

 e) od”rowadzanie wód o”adowych i roztopowych z terenów dróg ”ublicznych lub dróg wewnętrz-
nych do sieci kanalizacji deszczowej lub ”o”rzez zastosowanie urządzeL odwadniających oraz od”rowa-

dzających wodę, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

 f) zaopatrzenie w wodę ”itną z sieci wodociągowej, z uwzględnieniem pkt 3 lit. d; 

 2) zakazuje się lokalizacji na”owietrznych elementów infrastruktury technicznej; 

 3) do”uszcza się: 

 a) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w szczególno`ci sieci: wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i cieplnej, 

 b) tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, od”rowadzanie `cieków komunalnych 
do zbiorników bezod”Jywowych na `cieki, zlokalizowanych na terenie dziaJki budowlanej, 

 c) na terenach: 27MN, 49RM, 50MN, 51MN, 52MN, 59RU, 74MN, 101MN, 102MN oraz dla zabu-

dowy zagrodowej zlokalizowanej na terenach rolniczych lokalizację ”rzydomowych oczyszczalni `cieków, 

 d) na terenach: 27MN, 49RM, 50MN, 51MN, 52MN, 59RU, 74MN, 101MN, 102MN oraz dla zabu-

dowy zagrodowej zlokalizowanej na terenach rolniczych lokalizację indywidualnych ujęć wody, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, 
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 e) na terenach zabudowy usJugowej lokalizację stacji transformatorowych SN/nn wbudowanych w bu-

dynek o innym przeznaczeniu, 

 f) na terenach rolniczych lokalizację wolno stojących stacji transformatorowych SNłnn, 

 g) w ”rzy”adku lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych, o których mowa w lit. f, wy-

dzielenie dziaJki budowlanej nie większej niw 50 m², o powierzchni zabudowy do 100% oraz z zapewnie-

niem dostę”u do drogi ”ublicznej, 

 h) na terenach: rolniczych, zabudowy usJugowej, 62O lub 96źP lokalizację ”rze”om”owni `cieków, 

 i) w przypadku lokalizacji ”rze”om”owni `cieków, o których mowa w litŁ h wydzielenie dziaJki bu-

dowlanej nie większej niw 120 m², o nie większej niw 60% ”owierzchni zabudowy oraz z zapewnieniem 

dostę”u do drogi ”ublicznejŁ 

§ 14. W zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania 
terenów do”uszcza się: 

 1) do czasu realizacji zabudowy usJugowej - usJug o`wiaty, zagos”odarowanie terenu oznaczonego 
symbolem 88Uo zielenią urządzoną z dopuszczeniem lokalizacji placu zabaw; 

 2) do czasu lokalizacji stacji transformatorowych na terenach 1E i 6ś, zagos”odarowanie zielenią 
urządzoną; 

 3) do czasu realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na dziaJkach nr 126/3 i 126/4 zlokali-

zowanych na terenie 32MN, zagospodarowanie budowlami sportowo-rekreacyjnymi lub lokalizację jedne-

go budynku o funkcji usJug gastronomicznych, dla których ustala się: 

 a) ”owierzchnię zabudowy dla budynku nie większą niw 100 m², 

 b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 c) wysoko`ć zabudowy do 5 m, 

 d) dach o dowolnym kącie nachylenia ”oJaci dachowychŁ 

§ 15. W ”lanie ustala się stawki ”rocentowe stanowiące ”odstawę do okre`lania o”Jaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, w wysoko`ci: 

 1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami: 3MN, 29U, 60MN, 45MN, 55MN, 50MN, 51MN, 52MN, 
67MN, 68MN, 74MN, 77MN, 101MN, 102MN; 

 2) 0% dla terenów nie wymienionych w pkt 1. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN (2,62 ha) ustala się: 

 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynków usJugowych wyJącznie na dziaJkach budowlanych ”rzeznaczonych ”od zabudowę wol-

nostojącą, 

 b) budynków ”omocniczych wyJącznie na dziaJkach budowlanych ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
wolnostojącą, 

 c) dróg stanowiących dojazdy do nowo wydzielonych dziaJek budowlanych, 

 d) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) ”owierzchnię nowo wydzielanej dziaJki budowlanej: 

 a) w przypadku lokalizacji budynków wolnostojących nie mniejszą niw 800 m², 

 b) w ”rzy”adku lokalizacji budynków w zabudowie szeregowej nie mniejszą niw 350 m²; 

 4) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej: 

 a) w ”rzy”adku lokalizacji budynków wolnostojących nie mniejszą niw 20 m, 

 b) w ”rzy”adku lokalizacji budynków w zabudowie szeregowej nie mniejszą niw 7 m; 

 5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) lokalizację budynków mieszkalnych wolnostojących lub w zabudowie szeregowej, 
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 b) lokalizację na jednej dziaJce budowlanej nie więcej niw jednego budynku mieszkalnego, 

 c) ”owierzchnię zabudowy: 

 - w ”rzy”adku lokalizacji budynków wolnostojących, nie większą niw 30% ”owierzchni dziaJki bu-

dowlanej, 

 - w ”rzy”adku lokalizacji budynków w zabudowie szeregowej, nie większą niw 40% ”owierzchni 
dziaJki budowlanej, 

 d) teren biologicznie czynny: 

 - w ”rzy”adku lokalizacji budynków wolnostojących, nie mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki bu-

dowlanej, 

 - w ”rzy”adku lokalizacji budynków w zabudowie szeregowej, nie mniejszy niw 30% ”owierzchni 
dziaJki budowlanej, 

 e) strefę zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu, 

 f) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla budynków mieszkalnych lub usJugowych w zabudowie wolnostojącej do 12 m, przy czym nie 

więcej niw dwie kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem trzeciej w formie ”oddasza uwytkowego, 

 - dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej dwie kondygnacje nadziemne, przy czym nie 

więcej niw 8 m, 

 - dla budynków ”omocniczych do 5,5 m, 

 g) dachy: 

 - strome dla budynków mieszkalnych lub usJugowych w zabudowie wolno- stojącej, 

 - o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45º dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej 

lub budynków ”omocniczych; 

 6) dla dróg, o których mowa w pkt 2 lit. c: 

 a) stanowiących dojazd do nie więcej niw 4 dziaJek budowlanych szeroko`ć nie mniejszą niw 6 m, 

 b) stanowiących dojazd do więcej niw 4 dziaJek budowlanych szeroko`ć nie mniejszą niw 8 m; 

 7) dla stref ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych 

na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

§ 17. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 5MN (0,44 ha), 6MN (0,64 ha), 8MN 

(0,38 ha), 10MN (0,65 ha), 11MN (0,19 ha), 12MN (0,16 ha), 13MN (0,17 ha), 14MN (0,82 ha), 15MN 

(0,74 ha), 16MN (0,90 ha), 17MN (2,06 ha), 19MN (0,43 ha), 26MN (13,02 ha), 30MN (0,20 ha), 

32MN (16,61 ha), 43MN (2,14 ha), 65MN (1,16 ha), 76MN (3,62 ha), 79MN (1,29 ha), 81MN 

(1,26 ha), 82MN (8,38 ha), ustala się: 

 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynków usJugowych, 

 b) budynków ”omocniczych, 

 c) dróg stanowiących dojazdy do nowo wydzielonych dziaJek budowlanych, 

 d) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) ”owierzchnię nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 800 m²; 

 4) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 20 m; 

 5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) lokalizację budynków mieszkalnych wyJącznie jako wolnostojących, 

 b) lokalizację na jednej dziaJce budowlanej nie więcej niw jednego budynku mieszkalnego, 

 c) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
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 e) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla budynków mieszkalnych lub usJugowych do 12 m, ”rzy czym nie więcej niw dwie kondygnacje 
nadziemne, z dopuszczeniem trzeciej w formie ”oddasza uwytkowego, 

 - dla budynków ”omocniczych do 5,5 m, 

 f) dachy: 

 - strome dla budynków mieszkalnych lub usJugowych, z wyJączeniem budynków istniejących, dla 
których w ramach przebudowy i rozbudowy do”uszcza się zastosowanie dachu o istniejącym kącie na-

chylenia ”oJaci dachowych, 

 - o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45º dla budynków ”omocniczych; 

 6) dla dróg, o których mowa w pkt 2 lit. c: 

 a) stanowiących dojazd do nie więcej niw 4 dziaJek budowlanych szeroko`ć nie mniejszą niw 6 m, 

 b) stanowiących dojazd do więcej niw 4 dziaJek budowlanych szeroko`ć nie mniejszą niw 8 m; 

 7) na terenie 32MN dla budynku o warto`ciach historycznych i cechach zabytkowych, oznaczonego 

na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 4; 

 8) na terenach: 17MN, 19MN, 26MN, 30MN, 32MN, 81MN, 82MN, dla budynków o warto`ciach 
historycznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 6; 

 9) na terenach: 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 32MN, 65MN, 76MN, dla stref ｭW IIIｬ ograni-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady 

ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

§ 18. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 27MN (1,46 ha), 34MN (3,01 ha), 

41MN (2,77 ha), 50MN (1,25 ha), 51MN (0,59 ha), 52MN (0,79 ha), 55MN (3,21 ha), 60MN (0,75 ha), 

67MN (2,87 ha), 68MN (2,59 ha), 72MN (1,69 ha), 73MN (2,28 ha), 74MN (10,28 ha), 75MN 

(4,64 ha), 77MN (4,56 ha), 85MN (3,23 ha), 86MN (3,59 ha), 90MN (0,50 ha), 92MN (1,29 ha), 93MN 

(1,92 ha), 94MN (1,98 ha), 95MN (1,94 ha), 97MN (1,55 ha), 98MN (4,69 ha), 99MN (1,91 ha), 

100MN (1,87 ha), 101MN (3,23 ha), 102MN (4,13 ha) ustala się: 

 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynków usJugowych, 

 b) budynków ”omocniczych, 

 c) na terenach: 27MN, 34MN, 41MN, 60MN, 74MN, 75MN, 77MN, 85MN, 86MN, 98MN dróg sta-

nowiących dojazdy do nowo wydzielonych dziaJek budowlanych, 

 d) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) ”owierzchnię nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 1500 m²; 

 4) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 20 m; 

 5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) lokalizację budynków mieszkalnych wyJącznie jako wolnostojących, 

 b) lokalizację na jednej dziaJce budowlanej nie więcej niw jednego budynku mieszkalnego, 

 c) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 e) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla budynków mieszkalnych lub usJugowych do 12 m, ”rzy czym nie więcej niw dwie kondygnacje 
nadziemne, z dopuszczeniem trzeciej w formie ”oddasza uwytkowego, 

 - dla budynków ”omocniczych do 5,5 m, 

 f) dachy: 

 - strome dla budynków mieszkalnych lub usJugowych, z wyJączeniem budynków istniejących, dla 
których w ramach przebudowy i rozbudowy do”uszcza się zastosowanie dachu o istniejącym kącie na-

chylenia ”oJaci dachowych, 

 - o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45º dla budynków ”omocniczych; 
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 6) dla dróg, o których mowa w pkt 2 lit. c: 

 a) stanowiących dojazd do nie więcej niw 4 dziaJek budowlanych szeroko`ć nie mniejszą niw 6 m, 

 b) stanowiących dojazd do więcej niw 4 dziaJek budowlanych szeroko`ć nie mniejszą niw 8 m; 

 7) na terenach: 27MN, 34MN, 41MN, 50MN, 67MN, 72MN, 74MN, 75MN, 77MN, 98MN dla stref 

ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku pla-

nu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

§ 19. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 22MN (5,58 ha), 33MN (4,93 ha), 

45MN (3,11 ha), 66MN (2,88 ha), ustala się: 

 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynków usJugowych, 

 b) budynków ”omocniczych, 

 c) dróg stanowiących dojazdy do nowo wydzielonych dziaJek budowlanych, 

 d) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) powierzchnię nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 2500 m²; 

 4) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 20 m; 

 5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) lokalizację budynków mieszkalnych wyJącznie jako wolnostojących, 

 b) lokalizację na jednej dziaJce budowlanej nie więcej niw jednego budynku mieszkalnego, 

 c) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 15% ”owierzchni dziaJki budowlanej, ”rzy czym nie wię-
cej niw 300 m², 

 d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, e) wysoko`ć za-

budowy: 

 - dla budynków mieszkalnych lub usJugowych do 12 m, ”rzy czym nie więcej niw dwie kondygnacje 
nadziemne, z dopuszczeniem trzeciej w formie ”oddasza uwytkowego, 

 - dla budynków ”omocniczych do 5,5 m, 

 f) dachy: 

 - strome dla budynków mieszkalnych lub usJugowych, z wyJączeniem budynków istniejących, dla 
których w ramach przebudowy i rozbudowy do”uszcza się zastosowanie dachu o istniejącym kącie na-

chylenia ”oJaci dachowych, 

 - o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45º dla budynków ”omocniczych; 

 6) dla dróg, o których mowa w pkt 2 lit. c: 

 a) stanowiących dojazd do nie więcej niw 4 dziaJek budowlanych szeroko`ć nie mniejszą niw 6 m, 

 b) stanowiących dojazd do więcej niw 4 dziaJek budowlanych szeroko`ć nie mniejszą niw 8 m; 

 7) na terenach: 22MN, 33MN, 66MN, dla stref ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej sta-

nowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN (0,26 ha) ustala się: 

 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

 2) do”uszczenie lokalizacji garawy wyJącznie wbudowanych w budynek mieszkalny; 

 3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 

 4) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 240 m²; 

 5) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 8,5 m; 

 6) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) lokalizację budynków w zabudowie szeregowej, 

 b) zakaz lokalizacji budynków innych niw mieszkalne, 

 c) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
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 d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 e) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, ”rzy czym nie więcej niw 8 m, 

 f) kąt nachylenia ”oJaci dachowych do 45ºŁ 

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4US (0,90 ha) ustala się: 

 1) lokalizację boiska s”ortowego; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynku socjalnego, 

 b) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) ”owierzchnię dziaJki równą ”owierzchni terenu; 

 4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) lokalizację nie więcej niw jednego budynku na terenie, 

 b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 400 m², 

 c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 80% ”owierzchni terenu, 

 d) wysoko`ć budynku socjalnego do 5 m, 

 e) kąt nachylenia ”oJaci dachowych do 45ºŁ 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 42US (0,77 ha) ustala się: 

 1) lokalizację budynków rekreacji indywidualnej; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) jednej drogi stanowiącej dojazd do nowo wydzielonych dziaJek budowlanych, 

 b) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) ”owierzchnię nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 1000 m²; 

 4) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 20 m; 

 5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) lokalizację budynków wyJącznie jako wolnostojących, 

 b) lokalizację na jednej dziaJce budowlanej nie więcej niw jednego budynku, 

 c) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 15% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 e) wysoko`ć zabudowy do 9 m, przy czym nie więcej niw jedna kondygnacja nadziemna, 
z dopuszczeniem drugiej w formie ”oddasza uwytkowego, 

 f) kąt nachylenia ”oJaci dachowych do 45ºŁ 

§ 23. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 49RM (0,16 ha), 71RM (0,96 ha) usta-

la się: 

 1) zabudowę zagrodową; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynków ”omocniczych, 

 b) usJug agroturystycznych i obiektów im sJuwących, 

 c) sieci infrastruktury technicznej, 

 d) na terenie 71RM do”uszczenie wydzielenia jednej drogi stanowiącej dojazd do nowo wydzielonych 
dziaJek budowlanych; 

 3) ”owierzchnię nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 1500 m²; 

 4) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 20 m; 

 5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) lokalizację budynków mieszkalnych wyJącznie jako wolnostojących, 

 b) lokalizację na jednej dziaJce budowlanej nie więcej niw jednego budynku mieszkalnego, 

 c) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 35% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
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 d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 e) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla budynków mieszkalnych do 12 m, ”rzy czym nie więcej niw dwie kondygnacje nadziemne, 
z dopuszczeniem trzeciej w formie ”oddasza uwytkowego, 

 - dla budynków ”omocniczych lub inwentarskich do 5,5 m, 

 f) dachy: 

 - strome dla budynków mieszkalnych, 

 - o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45º dla budynków ”omocniczych lub inwentarskich; 

 6) dla terenu 71RM do”uszczenie istniejącego dojazdu ”rzez tereny 69R i 70Zo; 

 7) dla drogi, o której mowa w pkt 2 litŁ d szeroko`ć nie mniejszą niw 6 m. 

§ 24. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 78U (0,22 ha), 91U (0,29 ha) ustala się: 

 1) zabudowę usJugową; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynków ”omocniczych, 

 b) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 1500 m²; 

 4) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 25 m; 

 5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 c) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla budynków usJugowych do 10 m, 

 - dla budynków ”omocniczych do 5,5 m, 

 d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych do 45ºŁ 

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29U (1,55 ha) ustala się: 

 1) zabudowę usJugową; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynków ”omocniczych, 

 b) w budynkach usJugowych lokali mieszkalnych zajmujących ”owierzchnię uwytkową nie większą 
niw 40% ”owierzchni uwytkowej caJego budynku, 

 c) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) do”uszczenie zachowania oraz ”rzebudowy istniejących lokali mieszkalnych lub magazynów; 

 4) ”owierzchnię nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 800 m²; 

 5) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 20 m; 

 6) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) do”uszczenie lokalizacji budynków bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej, 

 b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 d) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla budynków usJugowych do 12 m, 

 - dla budynków ”omocniczych do 5,5 m, 

 e) dachy: 

 - strome dla budynków usJugowych, z wyJączeniem budynków istniejących, dla których w ramach 

przebudowy i rozbudowy do”uszcza się zastosowanie dachu o istniejącym kącie nachylenia ”oJaci da-

chowych, 
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 - o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45º dla budynków ”omocniczychŁ 

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31U (0,05 ha) ustala się: 

 1) zabudowę usJugową; 

 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 

 3) powierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 500 m²; 

 4) szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 20 m; 

 5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) lokalizację na jednej dziaJce budowlanej nie więcej niw jednego budynku usJugowego, 

 b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 d) wysoko`ć zabudowy dla budynków do 12 m, 

 e) kąt nachylenia ”oJaci dachowych do 45ºŁ 

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 39U (0,53 ha) ustala się: 

 1) zabudowę usJugową - usJugi turystyczne; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynków ”omocniczych, 

 b) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) dopuszczenie zachowania oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku miesz-
kalnego, z uwzględnieniem ”ozostaJych ustaleL ”lanu; 

 4) ”owierzchnię dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 2500 m²; 

 5) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 25 m; 

 6) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 c) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla budynków usJugowych lub budynku, o którym mowa w pkt 3, do 12 m, 

 - dla budynków ”omocniczych do 5,5 m, 

 d) dachy: 

 - strome dla budynków usJugowych lub budynku, o którym mowa w pkt 3, z wyJączeniem budyn-

ków istniejących, dla których w ramach przebudowy i rozbudowy dopuszcza się zastosowanie dachu 

o istniejącym kącie nachylenia ”oJaci dachowych, 

 - o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45º dla budynków ”omocniczych; 

 7) dla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej 

na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 63U (8,99 ha) ustala się: 

 1) zabudowę usJugową; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynków ”omocniczych, 

 b) obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy nie większej niw 2000 m², 

 c) jednej drogi stanowiącej dojazd do nowo wydzielonych dziaJek budowlanych, 

 d) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) ”owierzchnię nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 3000 m²; 

 4) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 40 m; 
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 5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) do”uszczenie lokalizacji budynków bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej, z uwzględnie-

niem nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu, 

 b) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 d) strefę zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem zjazdów, 

 e) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla budynków usJugowych do 12 m, 

 - dla budynków ”omocniczych do 5,5 m, 

 f) dachy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45º; 

 6) dla drogi, o której mowa w pkt 2 litŁ c szeroko`ć nie mniejszą niw 8 m; 

 7) dla strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej 

na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 64U (0,94 ha) ustala się: 

 1) zabudowę usJugową; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynków ”omocniczych, 

 b) jednej drogi stanowiącej dojazd istniejących dziaJek budowlanych, 

 c) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) do”uszczenie zachowania lub ”rzebudowy istniejących budynków mieszkalnych, z uwzględnie-

niem ”ozostaJych ustaleL ”lanu; 

 4) ”owierzchnię nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 2000 m²; 

 5) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 35 m; 

 6) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 c) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla budynków usJugowych lub budynków, o których mowa w pkt 3, do 12 m, 

 - dla budynków ”omocniczych do 5,5 m, 

 d) dachy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45º; 

 7) dla drogi, o której mowa w pkt 2 litŁ b szeroko`ć nie mniejszą niw 8 m; 

 8) dla budynków o warto`ciach historycznych, oznaczonych na rysunku ”lanu, zasady ochrony zgod-

nie z § 7 pkt 6. 

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 88Uo (0,32 ha) ustala się: 

 1) zabudowę usJugową - usJugi o`wiaty; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynków ”omocniczych, 

 b) budowli lub obiektów s”ortowo-rekreacyjnych, 

 c) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej równą ”owierzchni terenu; 

 4) szeroko`ć frontu nowo wydzielanej dziaJki budowlanej nie mniejszą niw 40 m; 

 5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 45% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
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 c) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla budynków usJugowych do 12 m, 

 - dla urządzeL lub obiektów s”ortowo-rekreacyjnych do 10 m, 

 - dla budynków ”omocniczych do 5,5 m, 

 d) dachy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45ºŁ 

§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59RU (1,05 ha) ustala się: 

 1) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) obiektów budowlanych wykorzystywanych dla ”otrzeb gos”odarki le`nej, 

 b) sieci infrastruktury technicznej; 

 2) dopuszczenie zachowania oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku miesz-

kalnego, z uwzględnieniem ”ozostaJych ustaleL ”lanu; 

 3) dopuszczenie zalesienia uwytków rolnych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

 4) w ”rzy”adku zalesienia, dostosowanie drzewostanu do warunków siedliskowych; 

 5) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) ”owierzchnię zabudowy terenu nie większą niw 500 m², przy czym dla jednego obiektu nie więk-

szą niw 200 m², 

 b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 80% ”owierzchni terenu, 

 c) wysoko`ć zabudowy dla budynków do 12 m, 

 d) dachy strome. 

§ 32. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 23R (3,85 ha), 25R (6,37 ha), 69R 

(27,25 ha) ustala się: 

 1) przeznaczenie pod uprawy rolnicze, ogrodnicze lub sadownicze; 

 2) zachowanie istniejącego uwytkowania terenu, z uwzględnieniem pkt 3 i 4; 

 3) do”uszczenie w”rowadzania zadrzewieL i zakrzewieL `ród”olnych; 

 4) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) zabudowy zagrodowej, z uwzględnieniem ”ozostaJych ustaleL ”lanu, 

 b) usJug agroturystycznych i obiektów im sJuwących, 

 c) urządzeL melioracji wodnych, 

 d) sieci infrastruktury technicznej; 

 5) na terenie 69R dopuszczenie zachowania oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących 
budynków, z uwzględnieniem ”ozostaJych ustaleL ”lanu; 

 6) dopuszczenie lokalizacji zabudowy zagrodowej: 

 a) na terenach 23R i 25R w odlegJo`ci nie mniejszej niw: 

 - 12 m od linii rozgraniczającej terenu 1KD-G, 

 - 5 m od linii rozgraniczającej terenu 24WS, 

 b) na terenie 69R w odlegJo`ci nie mniejszej niw: 

 - 12 m od linii rozgraniczającej terenu 2KŚ-G, 

 - 50 m od linii rozgraniczającej terenu 62O; 

 7) ”owierzchnię dziaJki budowlanej dla zabudowy zagrodowej: 

 a) na terenie 23R nie mniejszą niw 30000 m², 

 b) na terenie 25R nie mniejszą niw 8000 m², 

 c) na terenie 69R nie mniejszą niw 50000 m²; 

 8) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) lokalizację na jednej dziaJce budowlanej nie więcej niw jednego budynku mieszkalnego, 

 b) ”owierzchnię zabudowy dziaJki budowlanej nie większą niw 500 m², 
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 c) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla budynków mieszkalnych do 9 m, ”rzy czym nie więcej niw dwie kondygnacje nadziemne, 

 - dla budynków gos”odarczych lub inwentarskich do 5,5 m, 

 d) dachy strome; 

 9) na terenach: 23R i 69R dla stref ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-

ologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

§ 33. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 28R (0,95 ha), 48R (0,69 ha), 53R 

(10,56 ha), 56R (2,18 ha), 83R (0,44 ha) ustala się: 

 1) przeznaczenie pod uprawy rolnicze, ogrodnicze lub sadownicze; 

 2) zachowanie istniejącego uwytkowania terenu, z uwzględnieniem pkt 3 i 5; 

 3) do”uszczenie zalesienia uwytków rolnych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

 4) w ”rzy”adku zalesienia, dostosowanie drzewostanu do warunków siedliskowych; 

 5) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) urządzeL melioracji wodnych, 

 b) sieci infrastruktury technicznej; 

 6) zakaz lokalizacji budynków; 

 7) do”uszczenie dostę”u terenu 53R do terenów dróg ”ublicznych ”rzez tereny 50MN lub 55MN; 

 8) na terenie 28R dla strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, 

oznaczonej na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

§ 34. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1źL (0,02 ha), 38ZL (1,07 ha), 40ZL 

(0,78 ha), 44ZL (0,16 ha), 47ZL (9,28 ha), 54ZL (3,29 ha), 57ZL (0,65 ha), 80ZL (0,64 ha), 84ZL 

(8,27 ha), 87ZL (0,20), 89ZL (0,13 ha) ustala się: 

 1) ”rowadzenie gos”odarki le`nej, zgodnie z ”lanem urządzenia lasu; 2) do”uszczenie: 

 a) zalesienia uwytków rolnych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

 b) zachowania dojazdów do istniejących dziaJek budowlanych, 

 c) lokalizacji urządzeL turystycznych, 

 d) lokalizacji dróg technicznych dla sJuwb le`nych oraz dróg ”ieszych lub `ciewek rowerowych; 

 3) w przypadku zalesienia, dostosowanie drzewostanu do warunków siedliskowych; 4) zakaz lokali-
zacji budynków; 

 5) na terenach: 38ZL, 40ZL, 47ZL, 54ZL, 80ZL dla stref ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwator-

skiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10; 

 6) na terenie 47ZL dla strefy ｭW Iｬ ”eJnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 8. 

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20Zo (0,51 ha) ustala się: 

 1) zachowanie zieleni nieurządzonej, naturalnej; 

 2) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 70% ”owierzchni terenu; 

 3) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) obiektów budowlanych sJuwących ochronie ”rzyrody, 

 b) ”omostów, 

 c) sieci infrastruktury technicznej, 

 d) dróg ”ieszych i `ciewek rowerowych; 

 4) zakaz lokalizacji budynków; 

 5) dla strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej 

na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

§ 36. Śla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 35Zo (0,21 ha), 37Zo (0,21 ha), 46Zo 

(1,42 ha), 70Zo (9,74 ha) ustala się: 

 1) zachowanie istniejącego s”osobu zagos”odarowania i uwytkowania terenu; 
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 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) obiektów budowlanych sJuwących ochronie ”rzyrody, 

 b) urządzeL melioracji wodnych, 

 c) mostów i ”rze”ustów; 

 3) zakaz lokalizacji budynkówŁ 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61ZC (0,86 ha) ustala się: 

 1) zachowanie i rewaloryzację zieleni, w tym starodrzewu; 

 2) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 50% ”owierzchni terenu; 

 3) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem cmentarza, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

 b) mogiJy symbolicznej z wykorzystaniem historycznych elementów nagrobków lub ws”óJczesnego 
pomnika, 

 c) sieci infrastruktury technicznej, 

 d) doj`ć i dojazdówŁ 

§ 38. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 2źP (0,38 ha), 9ZP (0,12 ha), 21ZP 

(0,70 ha), ustala się: 

 1) lokalizację zieleni urządzonej; 

 2) dopuszczenie lokalizacji, z zastrzeweniem § 9 pkt 4: 

 a) nie więcej niw jednego budynku o funkcji higienicznosanitarnej na kawdym z terenów, 

 b) ”laców zabaw, 

 c) dróg ”ieszych, 

 d) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) dla budynku o funkcji higienicznosanitarnej: 

 a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 20,0 m², 

 b) wysoko`ć zabudowy nie większą niw 5 m, 

 c) dach o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 45º; 

 4) na terenie 21źP zachowanie zadrzewieL; 

 5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 75% ”owierzchni terenuŁ 

§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 96ZP (0,30 ha) ustala się: 

 1) lokalizację zieleni urządzonej z do”uszczeniem obiektów s”ortowo-rekreacyjnych; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) budynku o funkcji higienicznosanitarnej, 

 b) budowli lub obiektów s”ortowo-rekreacyjnych, 

 c) dróg ”ieszych, 

 d) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej równą ”owierzchni terenu; 

 4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 35% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 55% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

 c) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla urządzeL lub obiektów s”ortowo-rekreacyjnych do 10 m, 

 - dla budynku o funkcji higienicznosanitarnej do 5 m, 

 d) dachy dowolne. 
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§ 40. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 18WS (0,05 ha), 24WS (0,16 ha), 

36WS (0,36 ha), 58WS (0,35 ha) ustala się: 

 1) wody ”Jynące w ciekach naturalnych lub kanaJach; 

 2) zachowanie cieku jako otwartego; 

 3) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) urządzeL wodnych, mostów, ”rze”ustów, 

 b) sieci infrastruktury technicznej; 

 4) do”uszczenie nasadzeL drzew i krzewów wzdJuw cieku, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

 5) zakaz lokalizacji budynkówŁ 

§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 62O (12,5 ha) ustala się: 

 1) lokalizację skJadowiska od”adów; 

 2) dopuszczenie lokalizacji: 

 a) obiektów budowlanych i urządzeL związanych z funkcjonowaniem skJadowiska od”adów, 

 b) ”o zamknięciu skJadowiska od”adów, stacji ”rzeJadunkowej od”adów wraz z obiektami budowla-

nymi i urządzeniami związanymi z jej funkcjonowaniem, 

 c) sieci infrastruktury technicznej; 

 3) do”uszczenie lokalizacji obiektów budowlanych, o których mowa w pkt 2 poza liniami zabudowy 

ustalonymi na rysunku planu, z wyJączeniem korony skJadowiska od”adów; 

 4) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

 a) ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 1000 m², 

 b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 10% ”owierzchni terenu, 

 c) wysoko`ć zabudowy: 

 - dla budynków do 10 m, 

 - dla urządzeL budowlanych i budowli wJa`ciwą do wymaganej technologii, 

 d) dachy dowolne. 

§ 42. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1K (0,01 ha), 2K (0,004 ha), 3K 

(0,009 ha), 4K (0,01 ha) ustala się: 

 1) lokalizację ”rze”om”owni `cieków; 

 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 

 3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej równą ”owierzchni terenu; 

 4) powierzchnię zabudowy nie większą niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

 5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

§ 43. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1ś (0,005 ha), 2E (0,005 ha), 3E 

(0,005 ha), 4E (0,005 ha), 5E (0,005 ha), 6E (0,005 ha), 7E (0,005 ha), ustala się: 

 1) lokalizację stacji transformatorowych; 

 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 

 3) ”owierzchnię dziaJki budowlanej równą ”owierzchni terenu; 

 4) ”owierzchnię zabudowy do 100% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

§ 44. Śla terenów dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1KŚ-G, 2KD-G: 

 1) ustala się drogi klasy gJównej; 

 2) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 

 a) na terenie 1KD-G - zmienną, od 25 m do 31 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 b) na terenie 2KD-G - zmienną, od 28 m do 31 m, z lokalnymi poszerzeniami; 

 3) wymienione w pkt 2 zmienne szeroko`ci w liniach rozgraniczających, w tym lokalne poszerzenia, 

nakazuje się ksztaJtować zgodnie z rysunkiem planu; 

 4) na terenie 1KD-G nakazuje się lokalizację jezdni gJównych i jezdni dodatkowych; 
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 5) do”uszcza się lokalizację: 

 a) jezdni, chodników, `ciewki rowerowej, znaków i sygnaJów drogowych, 

 b) ”rzystanków komunikacji ”ublicznej i wiat przystankowych, 

 c) hydrantów ”rzeciw”owarowych, 

 d) sieci infrastruktury technicznej, 

 e) zieleni urządzonej w nieutwardzonych czę`ciach terenu; 

 6) na terenie 1KD-G dla stref ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, 

oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

§ 45. Śla terenów dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1KŚ-Z, 2KD-Z: 

 1) ustala się drogi klasy zbiorczej; 

 2) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 

 a) na terenie 1KD-Z - zmienną, od 8,4 m do 29,6 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 b) na terenie 2KD-Z - zmienną od 9 m do 18 m, z lokalnymi poszerzeniami; 

 3) wymienione w pkt 2 zmienne szeroko`ci w liniach rozgraniczających, w tym lokalne poszerzenia, 

nakazuje się ksztaJtować zgodnie z rysunkiem planu; 

 4) do”uszcza się lokalizację: 

 a) jezdni, chodników, `ciewki rowerowej, znaków i sygnaJów drogowych, 

 b) ”rzystanków komunikacji ”ublicznej i wiat przystankowych, 

 c) hydrantów ”rzeciw”owarowych, 

 d) sieci infrastruktury technicznej, 

 e) zieleni urządzonej w nieutwardzonych czę`ciach terenu, 

 f) na terenie 1KD-ź istniejących obiektów maJej architektury związanych z kultem religijnym; 

 5) na terenie 1KD-Z dla strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych, oznaczonej na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

§ 46. Śla terenów dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1KŚ-L, 2KD-L, 3KD-L, 

4KD-L: 

 1) ustala się drogi klasy lokalnej; 

 2) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 

 a) na terenie 1KD-L - zmienną, od 10 m do 15 m, 

 b) na terenie 2KD-L - zmienną, od 8,7 m do 12 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 c) na terenie 3KD-L - zmienną, od 4,9 m do 13,9 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 d) na terenie 4KD-L - zmienną, od 6 m do 9 m, z lokalnymi poszerzeniami; 

 3) wymienione w pkt 2 zmienne szeroko`ci w liniach rozgraniczających, w tym lokalne poszerzenia, 

nakazuje się ksztaJtować zgodnie z rysunkiem planu; 

 4) do”uszcza się lokalizację: 

 a) jezdni, chodników, `ciewek rowerowych, znaków i sygnaJów drogowych, 

 b) ”rzystanków komunikacji ”ublicznej i wiat przystankowych, 

 c) hydrantów ”rzeciw”owarowych, 

 d) sieci infrastruktury technicznej, 

 e) zieleni urządzonej w nieutwardzonych czę`ciach terenu; 

 5) na terenach 3KD-L i 4KD-L dla stref ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

§ 47. Śla terenów dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1KŚ-D, 2KD-D, 

3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-Dx, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-Dx, 

15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-D: 

 1) ustala się drogi klasy dojazdowej; 
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 2) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 

 a) na terenie 1KD-D - zmienną, od 7,7 m do 16,8 m z lokalnymi ”oszerzeniami, zakoLczona ”lacem 
do zawracania, 

 b) na terenie 2KD-D - zmienną, od 7,8 m do 50 m, 

 c) na terenie 3KD-D - zmienną, od 7,5 m do 13 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 d) na terenie 4KD-D - zmienną, od 7,8 m do 17 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 e) na terenie 5KD-D - zmienną, od 7,4 m do 11,7 m, 

 f) na terenie 6KD-D - zmienną, od 9,6 m do 17 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 g) na terenie 7KD-D - zmienną, od 4,8 m do 20,9 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 h) na terenie 8KD-D - zmienną, od 6,5 m do 14,3 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 i) na terenie 9KD-Dx - 8 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 j) na terenie 10KD-D - zmienną, od 2,7 m do 7,4 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 k) na terenie 11KD-D - zmienną, od 6 m do 19 m, 

 l) na terenie 12KD-D - zmienną, od 6 m do 7,2 m, z lokalnymi ”oszerzeniami, zakoLczona ”lacem do 
zawracania, 

 m) na terenie 13KD-D - zmienną, od 8,5 m do 15,6 m, 

 n) na terenie 14KD-Dx - 6 m, 

 o) na terenie 15KD-D - 10 m, 

 p) na terenach: 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 22KD-D, 23KD-D - 10 m, z lokalnymi 

poszerzeniami, 

 q) na terenie 21KD-D - zmienną, od 12 m do 20 m, 

 r) na terenie 24KD-D - 10 m, z lokalnymi ”oszerzeniami, zakoLczona ”lacem do zawracania, 

 s) na terenie 25KD-D - zmienną, od 5 m do 22 m, z lokalnymi poszerzeniami; 

 3) wymienione w pkt 2 zmienne szeroko`ci w liniach rozgraniczających, w tym lokalne poszerzenia 

i ”lace do zawracania, nakazuje się ksztaJtować zgodnie z rysunkiem planu; 

 4) zagos”odarowanie terenów 9KŚ-Dx i 14KD-Dx w formie pieszo-jezdni; 

 5) do”uszcza się lokalizację: 

 a) jezdni, chodników, znaków i sygnaJów drogowych, 

 b) na terenie 10KD-Ś ”rzystanków komunikacji ”ublicznej i wiat przystankowych, 

 c) hydrantów ”rzeciw”owarowych, 

 d) sieci infrastruktury technicznej, 

 e) zieleni urządzonej w nieutwardzonych czę`ciach terenu; 

 6) na terenach: 7KD-D, 8KD-D, 17KD-D, 24KD-D, dla stref ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwa-

torskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 

pkt 10. 

§ 48. Śla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1KŚW, 2KŚW, 

3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 

15KDW, 16KDW: 

 1) ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 

 a) na terenach: 1KDW i 7KDW - 6 m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu, 

 b) na terenach: 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 8KDW, 16KDW - 8 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 c) na terenie 14KDW - 10 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

 d) na terenach: 9KDW i 15KDW - 10 m, zakoLczone ”lacem do zawracania, 

 e) na terenie 10KDW - 7 m, z lokalnymi poszerzeniami, zakoLczone ”lacem do zawracania, 

 f) na terenie 11KDW - zmienna, od 4,6 m do 12,5 m, zakoLczona ”lacem do zawracania, 

 g) na terenie 12KDW - zmienna, od 4,8 m do 5,2 m, 
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 h) na terenie 13KDW - 5,5 m; 

 2) wymienione w pkt 1 zmienne szeroko`ci w liniach rozgraniczających, lokalne ”oszerzenia oraz 
”lace do zawracania, nakazuje się ksztaJtować zgodnie z rysunkiem planu; 

 3) do”uszcza się lokalizację: 

 a) jezdni i chodników lub ”ieszo-jezdni, 

 b) na terenie 11KŚW miejsc ”ostojowych dla ”ojazdów samochodowych, 

 c) sieci infrastruktury technicznej; 

 4) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych dla ”ojazdów samochodowych, z zastrzeweniem pkt 3 

lit. b; 

 5) na terenach: 12KDW i 13KDW, dla stref ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 7 pkt 10. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia koLcowe 

§ 49. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta SzczecinekŁ 

§ 50. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek. 

§ 51. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miasta  
 

MirosJaw WacJawski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VIII/65/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 marca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VIII/65/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 marca 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 57 ｦ 8435 ｦ Poz. 1037 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VIII/65/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie rozpatrzenia 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; 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043), Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, co nastę”uje: 
1. W wyznaczonym terminie do 11 lutego 2011 r. do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭTrzesieka Iｬ w Szczecinku w”JynęJo 20 ”ism za-

wierających nastę”ujące uwagi: 
1) w dniu 17. 01. 2011 r., odnosząca się do dziaJki nr 152ł3 ”oJowonej w granicach terenu ozna-

czonego na rysunku planu symbolem 33MN; 

2) w dniu 18. 01. 2011 r., odnosząca się do dziaJek nr 118/2 i 120ł2 ”oJowonych w granicach tere-

nu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32MN; 

3) w dniu 18. 01. 2011 r., odnosząca się do terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 3MN; 
4) w dniu 24. 01. 2011 r., odnosząca się do caJego obszaru objętego ”lanem; 
5) w dniu 25. 01. 2011 r., odnosząca się do dziaJki nr 4ł30 ”oJowonej w granicach terenu oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem 75MN; 

6) w dniu 27. 01. 2011 r., odnosząca się do dziaJki nr 68ł9 ”oJowonej w granicach terenu oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem 22MN; 

7) w dniu 27. 01. 2011 r., odnosząca się do dziaJek nr od 152/5 do 152/10, 153/1, 153/2 oraz od 

153ł4 do 153ł13 ”oJowonych w granicach terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 
33MN, 34Zo i 2E; 

8) w dniu 01. 02. 2011 r., odnosząca się do dziaJki nr 169 ”oJowonej w granicach terenów ozna-

czonych na rysunku planu symbolami 54MN i 52R; 

9) w dniu 02. 02. 2011 r., odnosząca się do terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 29U; 
10) w dniu 02. 02. 2011 r., odnosząca się do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29U; 

11) w dniu 07. 02. 2011 r., odnosząca się do dziaJek nr 120/2 i 118ł1 ”oJowonych w granicach tere-

nu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32MN; 

12) w dniu 08. 02. 2011 r., odnosząca się do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29U; 

13) w dniu 08. 02. 2011 r., odnosząca się do dziaJek nr 126/3 i 126ł4 ”oJowonych w granicach tere-

nu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32MN; 

14) w dniu 09. 02. 2011 r., odnosząca się do terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 
49MN, 54MN i 70RM; 

15) w dniu 09. 02. 2011 r., odnosząca się do dziaJek nr 92 i 168 ”oJowonych w granicach terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 54MN, 52R i 68R; 

16) w dniu 10. 02. 2011 r., odnosząca się do terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 25R; 
17) w dniu 10. 02. 2011 r., odnosząca się do dziaJki nr 68ł5 ”oJowonej w granicach terenów ozna-

czonych na rysunku planu symbolami: 22MN, 23R i 24WS; 

18) w dniu 11. 02. 2011 r., odnosząca się do terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 
26MN, 75MN, 78MN, 80MN, 81MN i terenów zabudowy usJugowej; 

19) w dniu 11. 02. 2011 r., odnosząca się do dziaJki nr 353 ”oJowonej w granicach terenu oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem 22MN; 

20) w dniu 11. 02. 2011 r., odnosząca się do dziaJki nr 15ł12 ”oJowonej w granicach terenu ozna-

czonego na rysunku planu symbolem 100MN. 

2. S”osób rozstrzygnięcia wwŁ uwag zgodny jest z ｭWykazem uwag wniesionych do wyJowonego do 
”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Trzesieka I 

w Szczecinkuｬ, stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VIII/65/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 marca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
oraz o zasadach ich finansowania 

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 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043), Rada Miasta Szczecinek okre`la nastę”ujący s”osób realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewy do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich 

finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców, stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ) zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w ”lanie, obejmują, traktowane jako za-

dania ws”ólne lub realizowane samodzielnie, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczegól-

nych dróg ”ublicznych, w tym: budowę lub modernizację dróg wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”od-

ziemnym, `ciewkami rowerowymi, zielenią i od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi 
uciąwliwo`ć w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiskaŁ 

§ 2. Wykaz terenów, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na-

lewące do zadaL wJasnych gminy: 

L.p. Symbole terenów Przeznaczenie terenu 

1 1KD-Z i 2KD-Z drogi publiczne - ulice klasy zbiorczej 

2 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L i 4KD-L drogi publiczne - ulice klasy lokalnej 

3 

1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 

7KD D, 8KD-D, 9KD-Dx, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 

13KD-D, 14KD-Dx, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 

18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 

23KD D, 24KD-D i 25KD-D 

drogi publiczne - ulice klasy dojazdowej 

4 
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 10KDW, 

11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW i 15KDW 
drogi wewnętrzne, gminne 

 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo 
budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce 

komunalnej, ustawą Prawo ochrony `rodowiska, ustawą o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego 

ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko 
oraz ustawą o szczególnych zasadach ”rzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ”ublicznychŁ 

2Ł S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, okre-

`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (Dz. U. Nr 25, 

poz. 150 z 2008 r. tekst jednolity, z ”óunŁ zmŁ), o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje z zakresu ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej, okre`lone w § 2, 

realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. Nr 89, poz. 625 z 2006 r. tekst jednolity, z ”óunŁ zmŁ). 

4. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 

w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
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§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z ”óunŁ zmŁ), przy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwet miasta ustala się corocznie w uchwale budwetowej, 

2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la Wieloletnia 
Prognoza Finansowa uchwalana ”rzez Radę MiastaŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będą ”rzez 
budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizowa-

ne na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2008 r.) ze `rodków wJa-

snych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wielo-

letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez 

budwet miastaŁ 

3. Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane bę-
dą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89, 

poz. 625 z 2006 r. tekst jednolity, z ”óunŁ zmŁ). 
1037
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UCHWAIA NR VI/41/11 

 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysoko`ci stawek o”Jat za zajęcie ”asa drogowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ1/, art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 

o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z ”óunŁ zmŁ2/, Rada Miejska w Trzebiatowie 

uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. UchwaJa okre`la stawki o”Jat za zajecie ”asa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą 
dróg jest Burmistrz Trzebiatowa, na cele niezwiązane z budową, ”rzebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg, dotyczące: 

1) ”rowadzenia robót w pasie drogowym, 

2) umieszczania w ”asie drogowym urządzeL infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu drogowego, 

3) umieszczenia w ”asie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz reklam, 

4) zajęcia ”asa drogowego na ”rawach wyJączno`ci w celach innych niw wymienione w pkt 1-3. 

§ 2. 1Ł źa zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala 

się nastę”ujące stawki o”Jat za kawdy dzieL zajęcia: 

1) ”rzy zajęciu jezdni do 50% szeroko`ci - 5 zJ; 
2) ”rzy zajęciu jezdni ”owywej 50% szeroko`ci - 8 zJ; 
3) ”rzy zajęciu chodnika, `ciewki rowerowej, ”lacu, zatoki ”ostojowej i autobusowej - 5 zJŁ 
 

 

                                            
1 źmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U. 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, 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. 
2 źmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, 

z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 

poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466. 


