
Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 84 ｦ 14085 ｦ Poz. 2193 - 2194 

 

ｦ x1, xn - oznacza ilo`ć godzin ”oszczególnych stanowisk ”rzydzieloną nauczycielowi w arkuszu orga-

nizacji szkoJy, 
ｦ y1 + yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, o”iekuLczych, 

wychowawczych okre`lony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r.- Karta Nauczyciela oraz na ”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ 

2. W wyniku obliczeL, o których mowa w ust. 1, otrzymany wynik obliczeL, ”rzyjmuje się w ”eJnych 

godzinach tak, we: - do 0,5 pomija się - co najmniej 0,5 i więcej ”rzyjmuje się za ”eJną godzinęŁ 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy Chojna oraz Dyrektorom szkóJ, dla któ-
rych organem ”rowadzącym jest Gmina Chojna. 

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

wództwa źachodnio”omorskiego. 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Janusz Kowalczyk 

Poz. 2194 

 

UCHWAIA NR XLV/381/09 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia ń7 paudziernika 2ŃŃ9 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego 

obszary ewidencyjne w czę`ci obrębów: Broczyno, Machliny, Iazice, PJawno, Psie GJowy i Trzciniec. 

 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 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Czaplin-

ku uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXIII/203/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 18 kwietnia 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Czaplinek, po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia przestrzennego gminy Czaplinekｬ ”rzyjętego uchwaJą Nr XXVII/194/2001 Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 28 wrze`nia 2001 r., zmienionego uchwaJą Nr XLIII/371/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 

18 wrze`nia 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek 

obejmującego obszary ewidencyjne w czę`ci obrębów: PJawno, Psie GJowy, Machliny, Iazice, Broczyno 
i Trzciniec, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar oznaczony granicami na zaJączniku nr 1 arkusz nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej 

uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie czę`ci terenów rolnych ”od lokalizację elektrowni wiatro-

wych i związanych z nimi obiektami infrastruktury technicznej oraz zabudowę mieszkaniową, zagrodową, 
produkcji rolnej, usJug turystycznychŁ 
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4. Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek planu na mapie w skali 1:2000 - stanowiący zaJącznik nr 1 arkusz 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej 

uchwaJy; 

2) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Czaplinekｬ - 
zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu - zaJącznik nr 3; 

4) 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 - zaJącz-

nik nr 4. 

§ 2. 1. Na obszarze ”lanu ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny funkcjonalne o równym ”rzeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagos”odarowania, a takwe szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ogra-

niczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

w tym granice i s”osób zagos”odarowania; 

4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustalenia planu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych; 
2) ustaleL ogólnych; 
3) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych; 

4) ustaleL koLcowychŁ 

3. Śla ”oszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleL, które wymieniono 

w ust. 2. 

4. Ilekroć w ”lanie miejscowym uwywa się niwej wymienionych okre`leL, to nalewy je rozumieć nastę-
”ująco: 

1) wysoko`ć zabudowy kubaturowej nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć liczoną od ”oziomu terenu przy 

najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku - do kalenicy bądu najwywszego ”unktu attyki w ”rzy”adku 
stosowania dachów ”Jaskich do najwywszego ”unktu ”rzekrycia obiektów nie licząc `cian szczyto-

wych i ogniowych, kominów, masztów, urządzeL technicznych it”Ł; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy rozumieć linię, ”oza którą realizacja wszelkich obiektów ku-

baturowych jest niedopuszczalna. Warunek nie dotyczy podziemnych czę`ci budynku, ”rzyJączy 
technicznych, elementów drogowych; 

3) obowiązująca linia zabudowy - nalewy rozumieć linię dla lokalizacji lica bryJy budynku o funkcji w za-

kresie ”odstawowego ”rzeznaczenia terenu, równocze`nie linia ta jest nie”rzekraczalną linią zabudo-

wy budynków stanowiących uzu”eJnienie ”odstawowego ”rzeznaczenia terenu okre`lonego w usta-

leniach ”lanu takie jak budynki gos”odarcze, garawe, wiaty it”Ł Śo”uszcza się wysunięcie ”rzed linię 
zabudowy do 1,2 m drobnych elementów integralnie związanych ze strukturą architektoniczną bu-

dynku, jak ryzality, schodki, ganki wej`ciowe, zadaszenia, wykusze, o Jącznej ”owierzchni liczonej ”o 
obrysie zewnętrznym do 3 m2 oraz podziemnych czę`ci budynku, ”rzyJączy technicznych, elementów 
drogowych, z zastrzeweniem ”rze”isów odrębnych; 

4) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - lokalizacji budynków wielorodzinnych, zakaz lokaliza-

cji usJug towarzyszących ty”u: handel i gastronomia, drobne nieuciąwliwe rzemiosJoŁ Wykluczona jest 
równiew lokalizacja uciąwliwych funkcji produkcyjnych oraz rzemiosJa uciąwliwego; 

5) tereny zieleni urządzonej - tereny lasu i gruntów rolnych z do”uszczeniem ”rowadzenia dziaJaL ”o-

rządkowych umowliwiających wy”oczynekŁ źakaz lokalizacji wszelkich obiektów, do”uszcza jedynie 
lokalizację sanitariatów oraz obiektów maJej architektury; 
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6) majdan - ”odwórze lub dziedziniec w dawnym zaJoweniu folwarcznym, ”lac ograniczony zabudową 
gos”odarczą i mieszkaniowąŁ 

5. Ustalenia planu miejscowego obejmują: 

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

2) tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych i związanych z nimi obiektów in-

frastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem R/E; 

3) tereny obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwie rolnym i hodowlanym oznaczone na rysunku planu symbo-

lem RU; 

4) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MR; 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

6) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW; 

7) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usJug turystycznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolem MN/UT; 

8) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usJug administracji, ozna-

czone na rysunku planu symbolem MW/UA; 

9) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US; 

10) tereny wód, w tym jeziora, stawy, oznaczone na rysunku planu symbolem WS; 

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

12) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ZP; 

13) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC; 

14) tereny ujęcia wody, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem WZ; 

15) tereny dróg ”ublicznych oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KDG, KDP, KDD; 

16) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KDDp, KPp; 

17) teren stacji transformatorowej i ujęcia wody, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem E/WZ; 

18) teren stacji transformatorowej, oznaczony na rysunku planu symbolem E. 

§ 3. Do momentu roz”oczęcia inwestycji zgodnie z ustaleniami ”lanu do”uszcza się dotychczasowe 

uwytkowanie terenówŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. 1. W zakresie zagos”odarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy ustala się: 

1) rozwój struktur funkcjonalnych mieszkaniowych i usJugowych, ”rzy uwzględnieniu uwarunkowaL 
wynikających z charakteru zabudowy danej miejscowo`ci; 

2) do”uszcza się stosowanie kolorystyki zabudowy kubaturowej w tonacjach jasnych, ”astelowych, 
stosowanie materiaJów wykoLczeniowych ”ochodzenia naturalnego ty”u drewno, kamieL, cegJa li-
cowa ceramiczna, klinkier, a jako pokrycia dachowe wymaga się stosowania strzechy, dachówki ce-

ramicznej i ceramiczno-”ochodnej oraz balchodachówki; 
3) ograniczenia wysoko`ci ogrodzeL: minimalnej 1,2 m, maksymalnej do 1,6 m, zakaz budowy peJnych 

ogrodzeL ”osesji we frontowej czę`ci dziaJki; 
4) wprowadzanie zieleni izolacyjnej od drogi ”owiatowej i wojewódzkiejŁ 

2. W zakresie zasad i warunków ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

1) do”uszczenie Jączenia i dzielenia dziaJek na terenach ”rojektowanych dla funkcji mieszkaniowej 

i usJug turystycznych z uwzględnieniem parametrów zawartych w ustaleniach szczegóJowych; 
2) do”uszcza się wydzielenia terenu na ”otrzeby elementów infrastruktury technicznej o ”owierzchni 

nie”rzekraczającej 50 m2; 

3) ”rzebieg linii rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagospodarowa-

nia dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”oprzez odczyt osi linii z rysunku planu. 
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§ 5. 1. Na czę`ci obszaru ”lanu, zgodnie z rysunkiem ”lanu, ustanawia się strefy W III ochrony kon-

serwatorskiej stanowisk archeologicznych - oznaczonych na rysunku plany jako strefa ochrony konserwa-

torskiej WIIIŁ Ochrona ”olega na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w ”rzy”adku ”o-

dejmowania prac ziemnych, na terenie których obowiązują nakazy i zakazy zgodne z ”rze”isami szczegól-

nymi dotyczącymi ochrony zabytków oraz ustalenia niniejszego ”lanuŁ Strefy W III obejmują stanowiska 
ujęte w ewidencji sJuwby konserwatorskiej: 

Lp. Nazwa 

miejsocwoWci 

Nr  

obszaru 

AZP 

Nr stanowiska 

na obszarze 

AZP 

Okres 

chronologiczny 

Strefa  

1.  

Psie Głowy 

 

 

29-21 

1 Paleolit schyłkowy 

Okres Wredniowiecza 

 

 

 

W III 

2. 2 Epoka kamienia 

3. 4 Pradzieje 

4. Byszków  

 

 

29-22 

8 Epoka kamienia pradzieje 

5. 9 Epoka kamienia 

6. Broczyno 18 Epoka kamienia neolit 

7. Trzciniec 20-22 19 Okres Wredniowiecza 

 

2. W strefach tych obowiązują ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związa-

nych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o za-

miarze ”odjęcia ”rac ziemnych oraz przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie ob-

jętym realizacją ”rac ziemnych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony za-

bytkówŁ 

3. Śla obiektów i budynków wskazanych do ochrony zgodnie z rysunkiem ”lanu ustala się ”rowa-

dzenie dziaJaL mających na celu zachowanie ich historycznego wygląduŁ 

4. Na czę`ci obszaru, zgodnie z rysunkiem ”lanu, ustanawia się strefy K - krajobrazowej ochrony 

konserwatorskiej, obejmujące tereny wsi i ich otoczenieŁ Obowiązuje ochrona cech fizjonomicznych wy-

wodzących się z ”oJowenia w krajobrazie oraz zaJoweL historycznychŁ Na obszarze strefy ustala się obo-

wiązujące zasady lokalizacji zabudowy, kom”ozycji oraz zasady zagos”odarowania i uksztaJtowania terenu: 

a) zachowanie istniejącego ukJadu drogi wiejskiej lub odtworzenie ”ierwotnych form majdanu w majątkach, 

b) wymóg dostosowania nowej zabudowy do ”odstawowych cech stylowych najstarszych budynków, 
w tym: 

ｦ zachowanie wysoko`ci zabudowy, w tym wysoko`ci kalenicy i gzymsu, 

ｦ usytuowanie kalenicy w stosunku do drogi, 

ｦ zachowanie ksztaJtu dachu oraz ”okrycia dachówką ceramiczną, ceramiczno ”odobną lub bla-

chodachówką zbliwoną wyglądem do dachówki, 
ｦ utrzymanie rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych i drzwiowych w nawiązaniu do histo-

rycznych ukJadów, 
ｦ dostosowanie wyglądu m.inŁ ”odziaJu i ”ro”orcji stolarki okiennej i drzwiowej w nawiązaniu do 

historycznych cech danej miejscowo`ci, 
ｦ zachować tradycyjne rozwiązania kolorystyki lokalnie wystę”ującej w miejscowo`ci, 

c) zakaz nadbudowy w obiektach historycznych, 

d) do”uszcza się rozbudowę w o”arciu o ustalenia szczegóJowe, w tym zachowanie lub kontynuacja 

charakteru historycznej zabudowy, w tym: 

ｦ ksztaJtu i formy dachu oraz pokrycia dachowego, 

ｦ ksztaJtu i ”ro”orcji otworów okiennych i drzwiowych, 
ｦ wyglądu elewacji nawiązującej do historycznej czę`ci budynku, 

e) w budynkach zabytkowych do”uszcza się stosowanie lukarn na nastę”ujących zasadach: 
ｦ obowiązuje jedna forma lukarn na jednym budynku, 
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ｦ forma i wielko`ć lukarn musi być ”od”orządkowana dominującej konstrukcji dachu oraz nie mowe 
dominować na elewacji, 

ｦ rozmieszczenie lukarn musi być ”od”orządkowane oryginalnym osiom kompozycji elewacji, 

w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów okiennych iłlub drzwiowych, ”rzy czym dachy 

lukarn nie mogą się Jączyć na jednej linii poziomej na caJej dJugo`ci ”oJaci dachu, 
ｦ maksymalna Jączna ”owierzchnia lukarn nie mowe ”rzekroczyć 25% ”owierzchni dachu, ”rzy 

czym powierzchnia okna w lukarnie nie mowe być większa niw 70% ”owierzchni oryginalnego 
otworu okiennego na obiekcie, na którym będzie realizowana, z zastrzeweniem tiret drugi, 

ｦ minimalna odlegJo`ć lukarny od `ciany ”o”rzecznej lub szczytowej - 1,5 m, 

ｦ geometria daszków lukarn musi nawiązywać do geometrii gJównej ”oJaci dachu, 

ｦ ”okrycie daszków lukarn musi nawiązywać do oryginalnego pokrycia dachu. W przypadku braku 

oryginalnego ”okrycia dachu nakazuje się kontynuację tradycyjnej formy pokrycia wg zachowa-

nych wzorów oryginalnych wystę”ujących w dokumentacji archiwalnej obiektu lub w przypadku 

jej braku nawiązanie do ”okrycia dachu na innych obiektach zabytkowych ”oJowonych na tym 

samym terenie lub w bezpo`rednim jego sąsiedztwie, 

f) ograniczenie lokalizacji od strony frontowej nowych obiektów gos”odarczo-usJugowych, o ile nie wy-

nika to z zabudowy sąsiadujących obiektów, 
g) ograniczenie zmian bryJy historycznego budynku oraz detalu architektonicznego, 

h) ”ro”orcje, ksztaJt oraz rozmieszczenie historycznych otworów okiennych i drzwiowych do zachowania, 

i) do”uszczenie ada”tacji czę`ci lub caJo`ci zabudowy gos”odarczej na cele mieszkalne lub usJugowe 
oraz ”rzeznaczanie na cele usJugowe budynków mieszkalnych przy zachowaniu: 

ｦ ksztaJtu dachu i materiaJu ”okrycia dachówką ceramiczną lub ceramiczno ”odobną z do”uszcze-

niem balachodachówki, utrzymanie jednolitego pokrycia na caJym budynku, 

ｦ tradycyjnej kolorystyki wystę”ującej lokalnie w miejscowo`ci, 
ｦ bryJy budynku, w tym wysoko`ć dachu i gzymsu, 

ｦ do”uszcza się ”owiększenie otworów okiennych i drzwiowych ”rzy zachowaniu ”ro”orcji, ksztaJ-
tu oraz rozmieszczenia, 

j) zakaz ”okrycia obiektów dachami ”Jaskim, tzn. o pochyleniu mniejszym niw 25°, 

k) ukJad historycznego zaJowenia ”arkowego do odtworzenia w o”arciu o inwentaryzację i ”rojekt walo-

ryzacji, 

l) zbiornik wodny wraz z otoczeniem w miejscowo`ci Kamienna Góra do zachowania, 

m) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej, 

n) zakaz lokalizacji wolnostojących no`ników reklamowych o ”owierzchni eks”ozycji ”owywej 0,7 m2. 

5. Na czę`ci obszaru, zgodnie z rysunkiem ”lanu, ustanawia się Strefę B ”o`redniej ochrony konser-

watorskiej, obejmujący granice zagos”odarowania obszaru siedliskowego wsi o okre`lonym i czytelnym 

ukJadzie ruralistycznym, wy”eJnioną oryginalną, lub ”rzeksztaJconą zabudową historyczną z ubytkami lub 

uzu”eJnieniami nową zabudową z zachowaniem podstawowych cech lokalizacji tradycyjnej. Na obszarze 

strefy ustala się obowiązujące zasady kompozycji zabudowy i zagospodarowania, w tym: 

a) zachowanie istniejącej linii zabudowy mieszkaniowej, jako obowiązującej linii zabudowy na wyzna-

czonym terenie funkcjonalnym, 

b) zakaz pokrycia nowodobudowanych obiektów dachami ”Jaskim, tzn. o pochyleniu mniejszym niw 25°, 

c) zakaz nadbudowy w obiektach historycznych, 

d) do”uszcza się rozbudowę obiektów historycznych ”rzy zachowaniu nastę”ujących cech: 
ｦ ksztaJt i forma dachu w ”owiązaniu z czę`cią historyczną, zakaz krycia dachami ”Jaskimi, 

ｦ ksztaJt otworów okiennych i drzwiowych zgodny otworami w czę`ci historycznej, do”uszczenie 
”owiększenia historycznych otworów drzwiowych i okiennych w czę`ci gos”odarczej w celu 
zmiany s”osobu uwytkowania ”omieszczeL gos”odarczych na inne cele, przy zachowaniu wcze-

`niejszych wytycznych, 
ｦ wysoko`ci budynku i gzymsu zgodnie z czę`cią historyczną budynku, 
ｦ elewacja nawiązująca do czę`ci historycznej, 

e) w budynkach zabytkowych do”uszcza się stosowanie lukarn na nastę”ujących zasadach: 

ｦ obowiązuje jedna forma lukarn na jednym budynku, 

ｦ forma i wielko`ć lukarn musi być ”od”orządkowana dominującej konstrukcji dachu oraz nie mowe 
dominować na elewacji, 

ｦ rozmieszczenie lukarn musi być ”od”orządkowane oryginalnym osiom kompozycji elewacji, 

w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów okiennych iłlub drzwiowych, ”rzy czym dachy 

lukarn nie mogą się Jączyć na jednej linii poziomej na caJej dJugo`ci ”oJaci dachu, 
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ｦ maksymalna Jączna ”owierzchnia lukarn nie mowe ”rzekroczyć 25% ”owierzchni dachu, przy 

czym powierzchnia okna w lukarnie nie mowe być większa niw 70% ”owierzchni oryginalnego 
otworu okiennego na obiekcie, na którym będzie realizowana, z zastrzeweniem tiret drugi, 

ｦ minimalna odlegJo`ć lukarny od `ciany ”o”rzecznej lub szczytowej - 1,5 m, 

ｦ geometria daszków lukarn musi nawiązywać do geometrii gJównej ”oJaci dachu, 

ｦ ”okrycie daszków lukarn musi nawiązywać do oryginalnego ”okrycia dachu. W przypadku braku 

oryginalnego ”okrycia dachu nakazuje się kontynuację tradycyjnej formy pokrycia wg zachowa-

nych wzorów oryginalnych wystę”ujących w dokumentacji archiwalnej obiektu lub w przypadku 

jej braku nawiązanie do ”okrycia dachu na innych obiektach zabytkowych ”oJowonych na tym 

samym terenie lub w bezpo`rednim jego sąsiedztwie, 

f) zachowanie wielko`ć dziaJki, w tym zasady ”arcelacji nowowydzielonych dziaJek, 
g) zachowanie istniejących wjazdów, 
h) zachować intensywno`ć zabudowyŁ 

§ 6. 1. Na terenie objętym planem wystę”ują cenne obszary ”rzyrodnicze bogate we florę i faunęŁ 

2. Dla ochrony tych warto`ci wyznacza się na rysunku ”lanu obszary ”ro”onowanych uwytków eko-

logicznych oznaczonych symbolem UE-6, UE-7 i UE-8. 

3. Ustanowienie uwytku ekologicznego mowe nastą”ić w oddzielnym ”ostę”owaniu, o którym mowa 

w ”rze”isach odrębnychŁ 

4. Do czasu ustanowienia uwytku ekologicznego, ”o”rzez odrębną uchwaJę Rady Miejskiej w Cza”linku, 

obowiązują na terenach za”ro”onowanych nastę”ujące wskazania: 

1) utrzymanie obecnego charakteru siedliska; 

2) zakaz zabudowy i grodzenia terenu; 

3) utrzymanie lub poprawa istniejących stosunków hydrologicznych i ”oziom trofizmu akwenów; 

4) zakaz gromadzenia `mieci; 

5) zakaz wznoszenia urządzeL JowieckichŁ 

5. Nalewy chronić aleje drzew wskazane na rysunku ”lanuŁ 

§ 7. 1. Ustala się nakaz ”rowadzenia monitoringu skutków oddziaJywania elektrowni wiatrowych na 
`rodowisko ”rzyrodnicze, a w szczególno`ci na migrujące ”tactwo i ostoje ich bytowania w ciągu ”ierw-

szego roku eks”loatacji siJowni wiatrowych. 

2. Ustala się obowiązek zabez”ieczenia siedzib ludzkich ”rzed emisją szkodliwych fal elektromagne-

tycznych, ”oraweniem ”rądem i Jadunkami elektrostatycznymi. 

3. Budowa elektrowni wiatrowych wymaga ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawie oceny oddzia-

Jywania na `rodowisko zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

4. Po zakoLczeniu ”rac inwestycyjnych teren ”rzywrócić do stanu ”ierwotnego, umowliwiającego 
prowadzenie prac rolniczych. 

5. Ustala się zakaz zmiany stosunków wodnych, zasy”ywania oczek wodnych i bezod”Jywowych 
zagJębieL terenuŁ 

6. Po ”rze”rowadzenie ”rac budowlanych ustala się nakaz ”rzywrócenia konfiguracji terenu do stanu 
pierwotnego. 

§ 8. Zasady budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) do”uszcza się wydzielenia ”od drogi montawowe na czas realizacji inwestycji oraz eks”loatacyjne na 
czas funkcjonowania elektrowni wiatrowych o szeroko`ci w liniach rozgraniczających do 6 m; 

2) obsJuga komunikacyjna obszaru ”lanu i ”oszczególnych terenów funkcjonalnych z istniejących dróg 
gminnych i ”owiatowych, jak równiew drogami dojazdowymi, montawowymi, eks”loatacyjnymi i ”olnymi; 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami MN, MN/UT, MN/UA, MW, MR ustala się 
miejsca ”arkowania w granicach wJasnej dziaJki ”rzy zaJoweniu: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 1 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej i usJug turystycznych - min. 1 miejsce ”arkingowe na 1 ”okój ”rze-

znaczony do wynajęcia, 

c) dla ”ozostaJej zabudowy wedJug ”otrzeb minimum 1 miejsce parkingowe na jeden lokal; 
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4) utrzymuje się istniejące na obszarze ”lanu drogi ”olne; 

5) w zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 
a) ”o”rzez istniejącą i ”rojektowaną sieć wodociągową, 
b) parametry nowoprojektowanej sieci - Ø 35 ± 100 mm, 

c) ”rowadzenie w liniach rozgraniczenia dróg i ulic, 
d) do”uszcza się korzystanie z ujęć wody zlokalizowanych na terenie wJasnych dziaJek, 
e) lokalizacja nowych studni ”ublicznych dla ”otrzeb zao”atrzenia w wodę w sytuacjach kryzyso-

wych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) w zakresie od”rowadzenia `cieków bytowych ustala się: 
a) do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tJocznej, 
b) parametry nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - do Ø 300 mm, 

c) ”rowadzenie sieci w liniach rozgraniczenia dróg i ulic ze zrzutem `cieków do oczyszczalni w Cza-

”linku, znajdującej się ”oza obszarem planu, 

d) na okres ”rzej`ciowy do”uszcza się na terenie dzieJek budowlanych lokalizację zbiorników bezod-

”Jywowych lub ”rzydomowych oczyszczalni `cieków; 

7) w zakresie od”rowadzanie wód o”adowych lub rozto”owych ustala się: 

a) ”o”rzez ”rojektowaną kanalizację, 
b) parametry sieci Ø 200 ± 600 mm ”rowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg i ulic, 
c) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”owych z ”oJaci dachowych na wJasny teren; 

8) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania od”adów ustala się gromadzenie w pojemnikach i wywóz 
zgodnie z ”rzyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami; 

9) w zakresie zao”atrzenia w energię elektryczną ustala się: 
a) zasilanie obszaru o”racowania z istniejących i ”rojektowanych stacji transformatorowych 

15/0,4 kV typu miejskiego lub kontenerowegoŁ Projektowane stacje zasilić ”rzelotowo liniami ka-

blowymi `redniego na”ięcia - 15 kV, 

b) odcinki istniejących linii na”owietrznych, kolidujące z ”lanowanym zagospodarowaniem terenu - 

do przebudowy i skablowania, 

c) planowane obiekty zabudowy mieszkaniowej zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia - 
0,4 kV, 

d) elektrownie wiatrowe nalewy ”oJączyć liniami kablowymi `redniego na”ięcia z ”rojektowaną sta-

cją elektroenergetyczną 110łSN kV - GPź, zlokalizowaną na terenie oznaczonym symbolem E; 

do”uszcza się uJowenie kabli sterowania i automatyki, równolegJe do elektroenergetycznych linii 
kablowych, 

e) ”rojektowaną stację elektroenergetyczną 110łSN kV - GPź ”rzyJączyć do sieci ”rojektowanymi 

liniami 110 kV ”rzebiegającymi przez obszar opracowania; w przypadku zastosowania linii napo-

wietrznych - wzdJuw linii nalewy uwzględnić istnienie stref oddziaJywania obejmujących zakaz lo-

kalizacji budynków ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi, o szeroko`ci 40,0 m (po 20,0 m od osi 

linii w obu kierunkach), 

f) na obszarze ”lanu do”uszcza się lokalizację ”odziemnych sieci elektroenergetycznych nie związa-

nej z elektrowniami wiatrowymi, 

g) wyznacza się ”rzebieg na”owietrznej linii elektroenergetycznej WN relacji MirosJawiec - Czaplinek 

wedJug rysunku ”lanu wraz ze strefą zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

10) w zakresie zao”atrzenia w gaz ustala się: 
a) docelowo zasilanie obiektów na obszarze o”racowania gazem przewodowym `redniego ci`nienia 

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

b) istniejące i ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią `redniego ci`nienia - Ø 32 ÷ 125 mm, 

c) ”rzyJączanie odbiorców za ”o`rednictwem domowych węzJów redukcyjnych na ci`nienie uwytkowe, 

d) do czasu gazyfikacji ”rzewodowej do”uszcza się stosowanie gazu bezprzewodowego, 

e) ”rojektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg i ulic; 
11) w zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się roz”roszony system ogrzewania, z zastosowaniem uródeJ 

cie”Ja zasilanych ekologicznymi no`nikami energii - ”aliwa ”Jynne, gazowe, energia elektryczna, inne; 

12) w zakresie obsJugi telekomunikacyjnej ustala się: 
a) obsJugę telekomunikacyjną obiektów na obszarze o”racowania ”rzez istniejącą centralę telefo-

niczną w Cza”linku, 
b) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację obiektów nowo”rojektowanych sieci abonenckich ja-

ko sieci kablowe w kanalizacji teletechnicznej, 

c) odcinki istniejących na”owietrznych linii telekomunikacyjnych, kolidujące z ”lanowanym zago-

spodarowaniem terenu - do przebudowy i skablowania; 
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13) wystę”ujące w granicach o”racowania urządzenia drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane. 

W przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami do”uszcza się ich ”rzebudowę, zachowując drow-
no`ć caJego systemu, w uzgodnieniu z odpowiednim organem wJa`ciwym do spraw funkcjonowania 

systemów melioracji szczegóJowej i ”odstawowejŁ 

§ 9. Inwestor w zakresie budowy elektrowni wiatrowych, zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obo-

wiązującymi przepisami odrębnymi do powiadomienia od”owiednich wJadz lotniczych, o przewidywanym 

terminie zakoLczenia budowy oraz do wykonania oznakowania ”rzeszkodowego wraz z ”odaniem dokJad-

nych ws”óJrzędnych geograficznych urządzeL, ”owoJując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej 

okre`lonych na eta”ie decyzji o ”ozwoleniu na budowęŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 10. 1. Śla terenów u”raw rolnych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem R o powierzchni 

1286,78 ha ustala się: 

1) zachowanie terenów w dotychczasowym uwytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie liniami energe-

tycznymi napowietrznymi, siecią gazową, rowami i urządzeniami melioracji wodnej, drogami oraz 

zbiornikami wodnymi; 

2) zakaz zabudowy budynkami mieszkalnymi; 

3) do”uszcza się lokalizację budowli rolniczych i obiektów infrastruktury technicznej z zakazem wydzie-

lenia pomieszczeL i lokalizacji obiektów ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi, których realizacja nie 
s”owoduje trwaJej zmiany przeznaczenia terenu, w tym takwe ustalenia innego niw rolny zagos”oda-

rowania terenu; 

4) wysoko`ć obiektów budowlanych ustala się do 10 m licząc od ”oziomu terenu do najwywszego ”unk-

tu danego obiektu budowlanego, okre`lona w tym ”kt wysoko`ć nie dotyczy, sJu”ów, masztów sJu-

wących ”rze”rowadzeniu sieci infrastruktury na”owietrznej oraz urządzeL sJuwących do ”omiaru siJy 
wiatru, Jączno`ci radiowej it”Ł; 

5) ”owierzchnię zabudowy jednym lub wieloma obiektami budowlanymi nie ”owinna ”rzekraczać 
300 m2 w obrębie jednej dziaJki; 

6) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy w odlegJo`ci minimum 18 m od granicy terenów funkcjo-

nalnych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KŚG i KŚP, a w odlegJo`ci minimum 12 m od 

granicy terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami KDD oraz 200 m od tere-

nów oznaczonych na rysunku planu symbolem R/E; 

7) do”uszcza wydzielania dziaJek o ”owierzchni nie mniejszej niw 0,5 ha, ”rzy zaJoweniu, we kąt ”oJowenia 
granic dziaJki w stosunku do drogi od 80° do 90° a minimalny front dziaJki 30 m, ustalenia te nie do-

tyczą wydzieleL ”od drogi montawowe i eks”loatacyjne; 
8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie § 5 niniejszej uchwaJy; 

9) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie z § 6 i § 7 ust. 5, 6 i 7 niniejszej uchwaJyŁ 

2. Śla terenów rolniczych z do”uszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych i związanych z nimi 

obiektów infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 01R/E, 02R/E, 03R/E, 

04R/E, 05R/E, 06R/E, 07R/E, 08R/E, 09R/E 10R/E, o powierzchni kolejno 10,98 ha, 49,70 ha, 

212,50 ha, 35,70 ha, 25,61 ha, 7,23 ha, 26,24 ha, 14,88 ha, 47,42 ha, 5,73 ha ustala się: 

1) zachowanie terenu w uwytkowaniu rolniczym, z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych 

w ilo`ci dla terenu: 01 Rłś do 1 elektrownia wiatrowa, 02 Rłś do 5 elektrowni wiatrowych, 03 Rłś 
do 14 elektrowni wiatrowych, 04 R/E do 3 elektrowni wiatrowych, 05 R/E do 1 elektrowni wiatro-

wych, 06 R/E do 1 elektrowni wiatrowej, 07 R/E do 2 elektrowni wiatrowych, 08 R/E do 2 elektrow-

ni wiatrowej, 09 R/E do 4 elektrowni wiatrowej i 10 R/E do 1 elektrowni wiatrowej; 

2) zakaz zabudowy, z wyJączeniem mowliwo`ci realizacji obiektów budowlanych sJuwących zgodnemu 

z przeznaczeniem wykorzystaniu terenu takich jak: 

a) wiew, sJu”ów lub masztów stanowiących konstrukcję no`ną elektrowni wiatrowych, 

b) masztów ”omiarowych do ”otrzeb badania warunków atmosferycznych, 

c) kablowych i na”owietrznych linii energetycznych, wraz z kontenerowymi obiektami towarzyszącymi, 

d) dróg montawowych i eks”loatacyjnych ”rowadzących do elektrowni wiatrowych, obiektów infra-

struktury technicznej, a takwe do gruntów rolnych i le`nych, 
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e) pozostaJych linii uzbrojenia technicznego, w tym linii elektroenergetycznych i telekomunikacyj-

nych, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, 
f) urządzeL melioracji wodnych oraz ciągów i urządzeL drenawowych; 

3) ”owierzchnia zabudowy jednej wiewy elektrowni wiatrowej wraz z obiektami towarzyszącymi znajdu-

jącymi się w bez”o`redniej blisko`ci tej wiewy nie mowe ”rzekroczyć 700 m2; 

4) do”uszczenie ”odziaJu terenu na dziaJki ”od wydzielenia ”oszczególnych elementów w ”rzestrzeni 
zgodnie z przeznaczeniem funkcji terenu. W takim ”rzy”adku ”owierzchnia wydzielonych dziaJek nie 
mowe być mniejsza niw 700 m2 i nie mowe być większa niw 1 ha, wskauniki te dotyczą tylko i wyJącz-

nie elementów wiew elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej, dla ”ozostaJych funkcji te-

go terenu stosuje się ”rze”isy odrębne; 
5) wysoko`ć wiewy, sJu”a lub masztu stanowiących konstrukcję no`ną budowli do 140 m npt.; 

6) wysoko`ć caJej budowli dotyczącej wiew elektrowni wiatrowych wraz ze `migJem w jego górnym po-

Joweniu do 200 m nad poziom terenu; 

7) minimalną odlegJo`ć ”omiędzy osiami pionowymi wiew elektrowni wiatrowej 300 m; 

8) nie”rzekraczalną linię zabudowy jako linię rozgraniczenia terenów funkcjonalnych, przy czym linia ta 

wyznacza nie”rzekraczalną linię zabudowy dla obrysu caJego obiektu elektrowni wiatrowej wraz ze 

wszystkimi jej elementami; 

9) wiewe elektrowni wiatrowych oraz budowle stanowiące ich konstrukcje no`ne winny być o ujednoli-
conej kolorystyce, przy czym zastosowany kolor winien być jasny, ”astelowy, nie kontrastujący 

z otoczeniem, matowy; 

10) zakaz umieszczenia reklam na konstrukcjach siJowni wiatrowych za wyjątkiem symbolu producenta; 

11) budowle stanowiące konstrukcje no`ne elektrowni wiatrowych ”owinny ”osiadać wymagane zabez-

pieczenia odgromowe, przed emisją fal elektromagnetycznych, ”rzed ”oraweniem ”rądem elektrycz-

nym oraz być wy”osawone w znaki ”rzeszkodowe; 

12) o`wietlenie elektrowni wiatrowych nie mowe ”owodować nadmiernego ”od`wietlenia tJa zmniejszają-
cego zasięg `wiatJa znaków nawigacyjnych stosowanych w ruchu powietrznym oraz nie mowe ”rzy-

pominać tych znaków; 
13) zewnętrzne koLce skrzydeJ stanowiących elementy elektrowni wiatrowej pomalowane winny być 

w 5 ”asów o jednakowej szeroko`ci, ”rosto”adJych do dJuwszego wymiaru Jo”aty, ”okrywających 
1/3 dJugo`ci Jo”aty `migJa - trzy pasy koloru czerwonego lub pomaraLczowego i dwa ”asy koloru bia-

Jego lub szarego, ”rzy czym pas skrajny nie mowe być koloru biaJego lub szarego, `wiatJa ”rzeszko-

dowe umieszczone winny być na najwywszym punkcie gondoli; 

14) zakaz likwidacji istniejących zadrzewieL `ród”olnych i nadwodnych, a takwe zadrzewieL wzdJuw dróg, 
z wyJączeniem zadrzewieL uniemowliwiających wJa`ciwe wykonanie inwestycji oraz utrzymanie cią-
gów komunikacyjnych, melioracyjnych i drenawowych oraz samoistnych zadrzewieL na nieuwytkowa-

nych gruntach rolnych; 

15) elektrownie wiatrowe będą ”racować bezobsJugowo; 
16) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie § 5 niniejszej uchwaJy; 
17) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 7 niniejszej uchwaJyŁ 

3. Dla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 01MR, powierzchni 

5,37 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa gos”odarcza związana z ”rodukcją rolną ty”u budynki inwentarskie, elewatory, maga-

zyny, pomieszczenia na s”rzęt rolniczy, ”lace skJadowe oraz zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna wolnostojąca, z do”uszczeniem wydzielenia do ”ięciu ”okoi dla ”rowadzenia usJug agrotu-

rystycznych, 

b) zakaz lokalizacji budynków o funkcji nie związanej z ”rodukcją rolną, nie dotyczy zabudowy 
mieszkaniowej, 

c) ustala się obowiązującą linię zabudowy wedJug rysunku ”lanu dla zabudowy mieszkaniowej, 

równocze`nie linia ta stanowi nie”rzekraczalną linie zabudowy dla ”ozostaJych obiektów, 
d) dla zabudowy budynkami inwentarskim, gospodarczymi, magazynowymi it”Ł ustala się wysoko`ć 

zabudowy do 10,5 m, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 
e) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, w tym do dwóch kondy-

gnacji uwytkowych, 

f) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci od 35° do 45°, 

g) powierzchnia zabudowy do 1500 m2, ”rzy zaJoweniu we minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna 

wyniesie 80% ”owierzchni terenu dziaJki; 
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2) zasady i warunki ”odziaJu terenu: 
a) minŁ ”owierzchnia nowowydzielonych dziaJek 3000 m2, 

b) szeroko`ci frontu nowowydzielonych dziaJek min. 30 m, zapis ten nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) do”uszcza się scalanie oraz ”odziaJ dziaJek, 
d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego od 80° do 90°; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 7 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwaJy oraz ”rze”i-

sami odrębnymi w zakresie prowadzenia przedmiotowej dziaJalno`ci, zakaz ”rzekraczania standardów 
jako`ci `rodowiska poza granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - zgodnie z § 8 ust. 2 - 13 niniejszej 

uchwaJyŁ 

4. Śla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 02MR, o po-

wierzchni 2,30 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa gos”odarcza związana z ”rodukcją rolną ty”u budynki inwentarskie, elewatory, maga-

zyny, pomieszczenia na s”rzęt rolniczy, ”lace skJadowe oraz zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna wolnostojąca, z do”uszczeniem wydzielenia do ”ięciu ”okoi dla ”rowadzenia usJug agrotu-

rystycznych, 

b) zakaz lokalizacji budynków o funkcji nie związanej z ”rodukcją rolną, nie dotyczy zabudowy 
mieszkaniowej, 

c) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
d) dla zabudowy budynkami inwentarskim, gospodarczymi, magazynowymi it”Ł ustala się wysoko`ć 

zabudowy do 10,5 m, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 
e) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, w tym do dwóch kondy-

gnacji uwytkowych, 

f) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci od 35° do 45°, 

g) powierzchnia zabudowy do 1000 m2, ”rzy zaJoweniu, we minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna wyniesie 80% ”owierzchni terenu dziaJki; 
2) zasady i warunki podziaJu terenu: 
 minŁ ”owierzchnia nowowydzielonych dziaJek 2000 m2, 

 szeroko`ci frontu nowowydzielonych min. 30 m, za”is ten nie dotyczy dziaJek narownych, 
 do”uszcza się scalanie oraz ”odziaJ dziaJek, 
 kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do drogi dowolny; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 7 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwaJy oraz ”rze”i-

sami odrębnymi w zakresie prowadzenia przedmiotowej dziaJalno`ci, zakaz ”rzekraczania standardów 
jako`ci `rodowiska ”oza granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - zgodnie z § 8 ust. 2-13 niniejszej 

uchwaJyŁ 

5. Śla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

03MN, o powierzchni 0,68 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca z do”uszczeniem lokalizacji wolnostojących budynków 

gospodarczych, w tym garawu, 
b) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
c) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, w tym do dwóch kondy-

gnacji uwytkowych, a dla budynków gos”odarczych wysoko`ć do 6,5 m jedna kondygnacja, 

d) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci od 35° do 45°, w budynkach gospodarczych do-

”uszcza się dachy jednos”adowe o kącie nachylenia od 15°, 

e) ”owierzchnia zabudowy do 25% ”owierzchni dziaJki, ”owierzchnia biologicznie czynna od 70%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
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4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 7 ust. 5 niniejszej uchwaJy oraz ”rze”isami od-

rębnymi w zakresie prowadzenia przedmiotowej dziaJalno`ci, zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci 
`rodowiska ”oza granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - zgodnie z § 8 ust. 2-13 niniejszej 

uchwaJyŁ 

6. Śla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 04MR, o po-

wierzchni 9,20 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa gos”odarcza związana z ”rodukcją rolną ty”u budynki inwentarskie, elewatory, maga-

zyny, pomieszczenia na s”rzęt rolniczy, ”lace skJadowe oraz zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna wolnostojąca, z do”uszczeniem wydzielenia do ”ięciu ”okoi dla ”rowadzenia usJug agrotu-

rystycznych, 

b) zakaz lokalizacji budynków o funkcji nie związanej z ”rodukcją rolną, nie dotyczy zabudowy 
mieszkaniowej, 

c) ustala się obowiązującą linię zabudowy wedJug rysunku ”lanu dla zabudowy mieszkaniowej, 

równocze`nie linia ta stanowi nie”rzekraczalną linię zabudowy dla ”ozostaJych obiektów, 
d) dla zabudowy budynkami inwentarskim, gospodarczymi, magazynowymi it”Ł ustala się wysoko`ć 

zabudowy do 10,5 m, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 
e) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, w tym do dwóch kondy-

gnacji uwytkowych, 
f) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci od 35° do 45°, 

g) powierzchnia zabudowy do 1000 m2, ”rzy zaJoweniu, we minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna wyniesie 80% ”owierzchni terenu dziaJki; 
2) zasady i warunki ”odziaJu terenu: 

a) minŁ ”owierzchnia nowowydzielonych dziaJek 2000 m2, 

b) szeroko`ci frontu nowowydzielonych min. 30 m, za”is ten nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) do”uszcza się scalanie oraz ”odziaJ dziaJek, 
d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego od 80° do 90°; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 7 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwaJy oraz ”rze”i-

sami odrębnymi w zakresie prowadzenia przedmiotowej dziaJalno`ci, zakaz ”rzekraczania standardów 
jako`ci `rodowiska ”oza granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - zgodnie z § 8 ust. 2-13 niniejszej 

uchwaJyŁ 

7. Śla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 05MR, o po-

wierzchni 11,70 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa gos”odarcza związana z ”rodukcją rolną ty”u budynki inwentarskie, elewatory, maga-

zyny, pomieszczenia na s”rzęt rolniczy, ”lace skJadowe, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z do”uszczeniem wydzielenia do ”ięciu 

”okoi dla ”rowadzenia usJug agroturystycznych, 
c) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
d) dla zabudowy budynkami inwentarskim, gospodarczymi, magazynowymi it”Ł ustala się wysoko`ć 

zabudowy do 10,5 m, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 
e) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, w tym do dwóch kondy-

gnacji uwytkowych, 
f) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci od 35° do 45°, 

g) powierzchnia zabudowy do 1000 m2, ”rzy zaJoweniu, we minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna wyniesie 80% ”owierzchni terenu dziaJki; 
2) zasady i warunki ”odziaJu terenu: 

a) minŁ ”owierzchnia nowowydzielonych dziaJek 2000 m2, 

b) szeroko`ci frontu nowowydzielonych dziaJek min. 30 m, zapis ten nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) do”uszcza się scalanie oraz ”odziaJ dziaJek, 
d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego od 80° do 90°; 
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3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 7 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwaJy oraz ”rze”i-

sami odrębnymi w zakresie prowadzenia przedmiotowej dziaJalno`ci, zakaz ”rzekraczania standardów 
jako`ci `rodowiska ”oza granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - zgodnie z § 8 ust. 2-13 niniejszej 

uchwaJyŁ 

8. Śla terenów obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwach rolnych i hodowlanych i związanych z nimi 

obiektów infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 06RU, o powierzchni 

20,54 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa gos”odarcza związana z ”rodukcją rolną, w tym budynki inwentarskie, elewatory, ma-

gazyny, pomieszczenia na s”rzęt rolniczy, ”lace skJadowe, oczyszczalnia `cieków, 
b) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, dziaJalno`ci ”rzetwórczej oraz dziaJalno`ci usJugowej 

nie związanej z ”rodukcją rolną, 
c) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
d) dla zabudowy nowymi budynkami inwentarskim, gospodarczymi, magazynowymi ustala się wy-

soko`ć zabudowy do 10,5 m, dla ”ozostaJej zabudowy wysoko`ć do 7,5 m, w tym do dwóch 
kondygnacji uwytkowych, 

e) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci od 25° do 45°, 

f) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu funkcjonalnego, 

g) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 10%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki budowlane; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 7 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwaJy oraz ”rze”i-

sami odrębnymi w zakresie prowadzenia przedmiotowej dziaJalno`ci; 
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszej uchwaJy, do”uszcza się wydzielenia terenu 

”od drogi wewnętrzne o minimalnej szeroko`ci 3,5 m, ukJad dróg wewnętrznych ”owiązany z drogą 
gminną oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem KDD; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zao”atrzenie w wodę z istniejącego ujęcia wody z terenu ”o”rzez istniejącą sieć wodociągową, 
dopuszcza się zao”atrzenie w wodę alternatywnie z ujęcia znajdującego się na terenie oznaczo-

nym na rysunku planu symbolem 01Wź lub 03śłWź, zao”atrzenie w wodę do celów ”rzeciw”o-

warowych z hydrantów ”rzydrownych zamontowanych na sieci wodociągowej, 
b) od”rowadzenie `cieków z ”rowadzonej dziaJalno`ci do istniejących na terenie zbiorników bezod-

”Jywowych, docelowo ”o”rzez ”rojektowaną sieć kanalizacyjną do oczyszczalni `cieków w Cza-

plinku, 

c) od”rowadzanie wód o”adowych i rozto”owych do ”rojektowanej sieci kanalizacji deszczowej lub 

poprzez system roz”rowadzenia na teren lub do wód ”owierzchniowych - wyloty zao”atrzyć w 
urządzenia ”odczyszczające, 

d) gromadzenie i unieszkodliwianie od”adów staJych w ”ojemnikach w obrębie terenu i wywóz 
zgodnie z ”rzyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami, 

e) zao”atrzenia w energię elektryczną ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu kontenerowego, 

f) zao”atrzenie w gaz z istniejącej lub ”rojektowanej sieci gazowej, do”uszcza się stosowanie gazu 
bezprzewodowego, 

g) zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się indywidualny system ogrzewania, z zastosowaniem uró-
deJ cie”Ja zasilanych ekologicznymi no`nikami energii. 

9. Śla terenów obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwach rolnych i hodowlanych i związanych z nimi obiek-

tów infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 07RU, o powierzchni 4,82 ha, 

ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa gos”odarcza związana z ”rodukcją rolną, w tym budynki inwentarskie, elewatory, ma-

gazyny, pomieszczenia na sprzęt rolniczy, ”lace skJadowe, 
b) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, dziaJalno`ci ”rzetwórczej oraz dziaJalno`ci usJugowej 

nie związanej z ”rodukcją rolną, 
c) do”uszcza się lokalizację usJug administracji - pomieszczenia biurowe wbudowane w bryJę istnie-

jących budynków, 
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d) dla nowobudowanych obiektów zachować charakterystyczne elementy elewacji i dachu sąsiadu-

jącej historycznej zabudowy, 
e) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
f) dla nowobudowanych obiektów inwentarskich, gos”odarczych, magazynowych ustala się wyso-

ko`ć zabudowy do 9,5 m, dla ”ozostaJej zabudowy wysoko`ć do 7,5 m, w tym do dwóch kon-

dygnacji uwytkowych, 
g) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci od 25° do 45°, 

h) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu funkcjonalnego, 

i) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 15%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki budowlane; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 7 ust. 5 niniejszej uchwaJy oraz ”rze”isami od-

rębnymi w zakresie prowadzenia przedmiotowej dziaJalno`ci; 
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszej uchwaJy, do”uszcza się wydzielenia terenu 

”od drogi wewnętrzne o minimalnej szeroko`ci 3,5 m, ukJad dróg wewnętrznych ”owiązany z drogą 
gminną oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem KDD; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zao”atrzenie w wodę z istniejącego ujęcia wody z terenu ”o”rzez istniejącą sieć wodociągową; 
do”uszcza się zao”atrzenie w wodę alternatywnie z ujęcia znajdującego się na terenie oznaczo-

nym na rysunku planu symbolem 01Wź lub 03śłWź, zao”atrzenie w wodę do celów ”rzeciw”o-

warowych z hydrantów ”rzydrownych zamontowanych na sieci wodociągowej, 
b) od”rowadzenie `cieków z ”rowadzonej dziaJalno`ci do istniejącej na terenie zbiornika bezod”Jy-

wowego, docelowo ”o”rzez ”rojektowaną sieć kanalizacyjną do oczyszczalni w Cza”linku, 
c) od”rowadzanie wód deszczowych do ”rojektowanej sieci kanalizacji deszczowej lub ”o”rzez sys-

tem roz”rowadzenia na teren lub do wód ”owierzchniowych - wyloty zao”atrzyć w urządzenia 
podczyszczające, 

d) gromadzenie i unieszkodliwianie od”adów staJych w ”ojemnikach w obrębie terenu i wywóz 
zgodnie z ”rzyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami, 

e) zaopatrzenia w energię elektryczną z stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu kontenerowego, 

f) zao”atrzenie w gaz z istniejącej lub ”rojektowanej sieci gazowej, do”uszcza się stosowanie gazu 
bezprzewodowego, 

g) zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się indywidualny system ogrzewania, z zastosowaniem uró-
deJ cie”Ja zasilanych ekologicznymi no`nikami energii; 

10. Śla terenów obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwach rolnych i hodowlanych i związanych z nimi 

obiektów infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 08RU, o powierzchni 

0,93 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa gos”odarcza związana z ”rodukcją rolną, w tym budynki inwentarskie, elewatory, ma-

gazyny, pomieszczenia na s”rzęt rolniczy, ”lace skJadowe, 
b) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, dziaJalno`ci ”rzetwórczej oraz dziaJalno`ci usJugowej 

nie związanej z ”rodukcją rolną, 
c) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
d) dla nowej zabudowy ustala się wysoko`ć zabudowy do 10,5 m, w tym do dwóch kondygnacji 

uwytkowych, 
e) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci od 35° do 45°, 

f) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu funkcjonalnego, 

g) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 15%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz podziaJu na dziaJki budowlane, za”ewnić doj`cie i dojazd do 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 09MN; 

3) zasady ochrony obiektu zabytkowego - teren objęty jest strefą K - krajobrazowej ochrony konserwa-

torskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 4, w tym zachowanie istniejącego budynku gos”odarczego: 
a) forma i ”ro”orcja bryJy do zachowania, 
b) elewacja kamienna oraz ceglany gzyms do zachowania, 

c) zakaz tynkowania, ocie”lania od zewnątrz oraz okJadania elewacji innymi materiaJami elewacyjnymi, 

d) ksztaJt dachu do zachowania, krycie dachówką ceramiczną, blachodachówką imitującą ksztaJt 
naturalny dachówki ceramicznej, do”uszcza się krycie strzechą, 

e) rozmieszczenie, ”ro”orcje i ”odziaJ otworów okiennych i drzwiowych do zachowania; 
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4) zasady ochrony `rodowiska przyrodniczego zgodnie z § 7 ust. 5 oraz z przepisami odrębnymi w za-

kresie prowadzenia przedmiotowej dziaJalno`ci; 
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszej uchwaJy, do”uszcza się wydzielenia terenu 

”od drogi wewnętrzne o minimalnej szeroko`ci 3,5 m, ukJad dróg wewnętrznych ”owiązany z drogą 
gminną o znaczoną na rysunku ”lanu symbolem KDD; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zao”atrzenie w wodę z istniejącego ujęcie wody z terenu ”o”rzez istniejącą sieć wodociągową, 
do”uszcza się zao”atrzenie w wodę alternatywnie z ujęcia znajdującego się na terenie oznaczo-

nym na rysunku planu symbolem 01Wź lub 03śłWź, zao”atrzenie w wodę do celów ”rzeciw”o-

warowych z hydrantów ”rzydrownych zamontowanych na sieci wodociągowej, 
b) odprowadzenie `cieków z ”rowadzonej dziaJalno`ci do istniejącego zbiornika bezod”Jywowego, 

docelowo ”o”rzez ”rojektowaną sieć kanalizacyjną do oczyszczalni w Czaplinku, 

c) od”rowadzanie wód o”adowych i rozto”owe do ”rojektowanej sieci kanalizacji deszczowej lub 
poprzez system roz”rowadzenia na teren lub do wód ”owierzchniowych - wyloty zao”atrzyć 
w urządzenia ”odczyszczające, 

d) gromadzenie i unieszkodliwianie od”adów staJych w ”ojemnikach w obrębie terenu i wywóz 
zgodnie z ”rzyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami, 

e) zao”atrzenia w energię elektryczną ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu kontenerowego, 

f) zao”atrzenie w gaz z istniejącej lub ”rojektowanej sieci gazowej, do”uszcza się stosowanie gazu 

bezprzewodowego, 

g) zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się indywidualny system ogrzewania, z zastosowaniem uró-
deJ cie”Ja zasilanych ekologicznymi no`nikami energii; 

11. Śla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

09MN, o powierzchni 0,33 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) do”uszcza się modernizację istniejącej zabudowy zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 4, 

c) obowiązującą linię zabudowy ”o obrysie istniejącej zabudowy, 
d) istniejąca wysoko`ć zabudowy do zachowania, 
e) zachować istniejące nachylenia dachu w zakresie modernizacji obiektu mieszkalnego, 

f) ”owierzchnia zabudowy do 70% ”owierzchni terenu dziaJki, 
g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 25% powierzchni terenu dziaJki; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki budowlanych; 
3) zasady ochrony obiektu zabytkowego - teren objęty jest strefą K - krajobrazowej ochrony konserwa-

torskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 4, w tym zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego: 

a) forma i ”ro”orcja bryJy do zachowania, 

b) elewacja kamienna oraz ceglany gzyms i szczyt do zachowania, 

c) zakaz tynkowania, ocie”lania od zewnątrz oraz okJadania elewacji innymi materiaJami elewacyjnymi, 

d) ksztaJt dachu do zachowania, krycie dachówką ceramiczną, blachodachówką imitującą ksztaJt 
naturalny dachówki ceramicznej, do”uszcza się krycie strzechą, 

e) do”uszcza się usytuowanie lukarn na ”oJaciach dachowych z ukJadem zgodnym z linią okien niw-
szej kondygnacji, 

f) rozmieszczenie, ”ro”orcje i ”odziaJ otworów okiennych i drzwiowych do zachowania, 

g) stolarka okienna i drzwiowa jednorodna dla caJego budynku od”owiednia do charakteru zabudowy; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska po-

za granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2, 3 niniejszej uchwaJy, dostę” z drogi gminnej do tere-

nu poprzez teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem 08RU; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 5 - 13 niniejszej uchwaJyŁ 

12. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MR, o powierzchni 

0,40 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa gos”odarcza związana z ”rodukcją rolną ty”u budynki inwentarskie, elewatory, maga-

zyny, pomieszczenia na s”rzęt rolniczy, ”lace skJadowe oraz zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolnostojąca, 
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b) zakaz lokalizacji budynków o funkcji nie związanej z ”rodukcją rolną, nie dotyczy zabudowy 
mieszkaniowej, 

c) ustala się linię zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
d) dla zabudowy budynkami inwentarskim, gospodarczymi, magazynowymi it”Ł ustala się wysoko`ć 

zabudowy do 10,5 m, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 
e) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, w tym do dwóch kondy-

gnacji uwytkowych, 

f) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci od 35° do 45°, 

g) powierzchnia zabudowy do 500 m2, ”rzy zaJoweniu, we minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna wyniesie 60% ”owierzchni terenu dziaJki; 
2) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren objęty jest strefą K - krajobrazowej 

ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 4; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza 
granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 ust. 2-13 niniejszej uchwaJyŁ 

13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem funkcji usJug administracyjnych, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MW/UA, o powierzchni 0,34 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) istniejąca zabudowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug administracji w budynku, 

b) do”uszcza się lokalizację budynków gos”odarczych, 
c) dla nowobudowanych obiektów zachować charakterystyczne elementy elewacji i dachu sąsiadu-

jącej historycznej zabudowy, 
d) ”owierzchnia usJug administracji nie mowe ”rzekroczyć 50% ”owierzchni uwytkowej budynku, 
e) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
f) istniejąca wysoko`ć zabudowy do zachowania, nowobudowane obiekty o wysoko`ci do 7,5 m, 

w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 
g) dachy strome, regularne dwus”adowe o nachyleniu ”oJaci od 35° do 45°, 

h) ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
i) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 50%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony obiektu zabytkowego - teren objęty jest strefą K - krajobrazowej ochrony konserwa-

torskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 4; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”o-

za granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 
5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - zgodnie z § 8 ust. 2-13 niniejszej uchwaJyŁ 

14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 

12MW, o powierzchni 0,13 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) istniejąca zabudowa wielorodzinna z do”uszczeniem lokalizacji wolnostojących budynków gos”o-

darczych, w tym garawu, 
b) do”uszcza się modernizację i ”rzebudowę istniejącej zabudowy, 
c) ustala się linie wedJug rysunku ”lanu, 
d) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy do 7,5 m, w tym do dwóch kondy-

gnacji uwytkowych, a dla budynków gos”odarczych wysoko`ć do 5,5 m jedna kondygnacja, 

e) do”uszcza się dachy strome, regularne dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci od 30° do 45°, 

f) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu, 

g) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 50%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren objęty jest strefą K - krajobrazowej 

ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 4; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”o-

za granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - zgodnie z § 8 ust. 2-13 niniejszej 

uchwaJyŁ 
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15. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 

13MW, o powierzchni 0,36 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) istniejąca zabudowa wielorodzinna z do”uszczeniem lokalizacji wolnostojących budynków gos”o-

darczych, w tym garawy oraz wydzielenia ”rzestrzeni ”ublicznej ty”u ”lac zabaw, teren zieleni 
urządzonej, 

b) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
c) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy na ”oziomie istniejących budynków 

mieszkalnych, a wysoko`ć budynków gos”odarczych, w tym garawy do 6,5 m, 

d) ksztaJt dachów wedJug istniejącej na terenie zabudowy, w budynkach gospodarczych dopuszcza 

się dachy o kącie nachylenia od 15°, 

e) ”owierzchnia zabudowy do 35% ”owierzchni dziaJek, 
f) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 60%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu terenu; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”o-

za granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 niniejszej uchwaJy, dostę” z dziaJek budowlanych 

bez”o`rednio do drogi gminnej; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 ust. 5-13 niniejszej uchwaJy, zakaz lo-

kalizacji przydomowych oczyszczalni `ciekówŁ 

16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MN 

i 15MN, o powierzchni kolejno 0,33 ha i 0,56 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) istniejąca zabudowa jednorodzinna w zabudowie bliuniaczej z dopuszczeniem lokalizacji wolnosto-

jących budynków gos”odarczych, w tym garawy, 
b) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
c) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć na ”oziomie istniejących budynków mieszkal-

nych, a wysoko`ć budynków gos”odarczych, w tym garawy do 4,5 m, 

d) ”oJowenie elewacji frontowej oraz kalenicy zgodnie z istniejąca zabudową mieszkaniową, 
e) ksztaJt dachów wedJug istniejącej na terenie zabudowy, w budynkach gospodarczych dopuszcza 

się dachy dwus”adowe o kącie nachylenia od 15°, 

f) ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJek, 
g) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 60%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu terenu; 

3) zasady ochrony obiektu zabytkowego - teren objęty jest strefą K - krajobrazowej ochrony konserwa-

torskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 4; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”o-

za granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 niniejszej uchwaJy; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 ust. 5 - 13 niniejszej uchwaJy, zakaz 

lokalizacji przydomowych oczyszczalni `ciekówŁ 

18. Dla terenu sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem 16US, o powierzchni 1,12 ha, 

ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) boiska i place zabaw z dopuszczeniem lokalizacji maJej architektury i obiektów kubaturowych sJu-

wących obsJudze funkcji ”odstawowej, 
b) linia zabudowy wedJug rysunku planu, 

c) dla zabudowy kubaturowej ustala się wysoko`ć zabudowy do 6,5 m, w tym jedna kondygnacja 

uwytkowa, 
d) dachy regularne dwus”adowe o nachyleniu ”oJaci do 30°, 

e) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 100 m2, 

f) powierzchnia biologicznie czynna min. 70%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
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3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”o-

za granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszej uchwaJy; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 ust. 5-13 niniejszej uchwaJyŁ 

19. Śla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 17MR, 18MR, 19MR, 

20MR, o powierzchni kolejno 1,02 ha, 0,53 ha, 3,71 ha, 1,01 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) istniejąca i ”rojektowana zabudowa gos”odarcza związana z ”rodukcją rolną ty”u budynki inwen-

tarskie, elewatory, magazyny, pomieszczenia na s”rzęt rolniczy, ”lace skJadowe oraz zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

b) zakaz lokalizacji budynków o funkcji nie związanej z ”rodukcją rolną, nie dotyczy budynków 
mieszkalnych, 

c) wygląd elewacji istniejących budynków do zachowania, szczególnie w elewacji szczytowej za-

chować ”odziaJ na czę`ć ”arterową jako murowaną i czę`ć uwytkową ”oddasza jako wykoLcze-

nie elewacji w drewnie lub z materiaJu drewnopodobnego, 

d) dla nowobudowanych budynków inwentarskich, gos”odarczych, magazynowych it”Ł ustala się 
wysoko`ć zabudowy do 7,5 m, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 

e) dla nowej zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy do 7,5 m, w tym do dwóch 
kondygnacji uwytkowych, 

f) linia zabudowy zgodnie z § 5 ust. 5 lit. a, 

g) dachy strome, regularne dwus”adowe o nachyleniu gJównych ”oJaci 45°, 

h) pokrycie dachowe - dachówka lub blacha dachówko”odobna, 
i) ukJad kalenicy ”rosto”adJy do drogi ”owiatowej, 
j) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
k) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 55%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu: 
a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1500 m2, 

b) szeroko`ci frontu min. 30 m, za”is ten nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) do”uszcza się scalanie dziaJek, 

d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego od 80° do 90°, nie dotyczy to dzia-

Jek narownych; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków teren objęty jest strefą B - ”o`redniej ochrony 

konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 5, w tym zachowanie istniejących budynków miesz-

kalno-gospodarczych oznaczonych na rysunku ”lanu jako budynki objęte ochroną: 
a) elewacja szczytowa do zachowania, 

b) zakaz tynkowania, ocie”lania od zewnątrz oraz okJadania elewacji innymi materiaJami elewacyjnymi, 

c) krycie budynków historycznych dachówką ceramiczną, blachodachówką imitującą ksztaJt natu-

ralny dachówki ceramicznej, 

d) do”uszcza się usytuowanie lukarn na ”oJaciach dachowych z ukJadem zgodnym z linią okien niw-
szej kondygnacji, 

e) stolarka okienna i drzwiowa jednorodna dla caJego budynku od”owiednia do historycznego cha-

rakteru zabudowy, 

f) do”uszcza się ada”tację ”omieszczeL gos”odarczych na cele mieszkaniowe lub inne; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza 
granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - zgodnie z § 8 ust. 2-13 niniejszej 

uchwaJyŁ 

20. Śla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 21MR, o powierzchni 

1,72 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) istniejąca i ”rojektowana zabudowa gos”odarcza związana z ”rodukcją rolną ty”u budynki inwen-

tarskie, elewatory, magazyny, pomieszczenia na s”rzęt rolniczy, ”lace skJadowe oraz zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

b) zakaz lokalizacji budynków o funkcji nie związanej z ”rodukcją rolną, nie dotyczy zabudowy 
mieszkaniowej, 
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c) linia zabudowy wedJug zasad okre`lonych w § 5 ust. 5 lit. a, 

d) wygląd elewacji istniejących budynków do zachowania, szczególnie w elewacji szczytowej za-

chować ”odziaJ na czę`ć ”arterową jako murowaną i czę`ć uwytkową ”oddasza jako wykoLcze-

nie elewacji w drewnie lub drewnopodobnej, 

e) dla nowobudowanych budynków inwentarskich, gospodarczych, magazynowych it”Ł ustala się 
wysoko`ć zabudowy do 8,5 m, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 

f) dla nowej zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy do 7,5 m, w tym do dwóch 
kondygnacji uwytkowych, 

g) dla budynków istniejących ksztaJt i ”ochylenie ”oJaci dachu do zachowania, dla nowobudowanej 
zabudowy dachy strome, regularne dwuspadowe o nachyleniu gJównych ”oJaci od 35° do 45°, 

h) pokrycie dachowe - dachówka lub blacha dachówko”odobna, 
i) powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni dziaJki, 
j) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 60%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu: 
a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1500 m2, 

b) szeroko`ci frontu min. 30 m, za”is ten nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) do”uszcza się scalanie dziaJek, 
d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego od 80° do 90°, nie dotyczy to dzia-

Jek narownych; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków teren objęty jest strefą B - ”o`redniej ochrony 

konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 5, w tym zachowanie istniejących budynków miesz-

kalno-gospodarczych oznaczonych na rysunku ”lanu jako budynki objęte ochroną: 
a) elewacja szczytowa do zachowania, 

b) zakaz tynkowania, ocie”lania od zewnątrz oraz okJadania elewacji innymi materiaJami elewacyjnymi, 

c) krycie budynków historycznych dachówką ceramiczną, blachodachówką imitującą ksztaJt natu-

ralny dachówki ceramicznej, 

d) do”uszcza się usytuowanie lukarn na ”oJaciach dachowych z ukJadem zgodnym z linią okien niw-
szej kondygnacji, 

e) stolarka okienna i drzwiowa jednorodna dla caJego budynku od”owiednia do historycznego cha-

rakteru zabudowy, 

f) do”uszcza się ada”tację ”omieszczeL gos”odarczych na cele mieszkaniowe lub inne, 

g) ukJad kalenicy nowobudowanych obiektów zgodny z istniejącym ukJadem dachów; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 7 ust. 4, 5,6 niniejszej uchwaJy, w zakresie 

prowadzenia przedmiotowej dziaJalno`ci, zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza 
granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - zgodnie z § 8 2-13 niniejszej uchwaJy; 

21Ł Śla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 22MR, o ”owierzchni 

6,66 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 

a) istniejąca i ”rojektowana zabudowa gos”odarcza związana z ”rodukcją rolną ty”u budynki inwen-

tarskie, elewatory, magazyny, pomieszczenia na s”rzęt rolniczy, ”lace skJadowe oraz zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

b) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu oraz wedJug zasad okre`lonych w § 5 ust. 5 

lit. a, 

c) wygląd elewacji istniejących budynków do zachowania, 
d) dla nowobudowanych budynków inwentarskich, gos”odarczych, magazynowych it”Ł ustala się 

wysoko`ć zabudowy do 10,5 m, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 

e) dla nowej zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, w tym do dwóch 
kondygnacji uwytkowych, 

f) dla budynków istniejących ksztaJt i ”ochylenie ”oJaci dachu do zachowania, dla nowobudowanej 
zabudowy dachy strome, regularne dwuspadowe o nachyleniu gJównych ”oJaci od 35° do 45°, 

g) pokrycie dachowe - dachówka lub blacha dachówko”odobna, 
h) ”owierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJki, 
i) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 55%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu: 
a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1500 m2, 
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b) szeroko`ci frontu min. 30 m, za”is ten nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) do”uszcza się scalanie dziaJek, 
d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego od 80° do 90°, nie dotyczy to dzia-

Jek narownych; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren objęty jest strefą B ”o`redniej ochrony 

konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 5; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 7 ust. 4, 5,6 niniejszej uchwaJy zakaz ”rzekra-

czania standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 
5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - zgodnie z § 8 2-13 niniejszej uchwaJy, 

dostę” z dziaJek budowlanych bez”o`rednio do dróg gminnych; 

22. Śla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem funkcji usJug turystycznych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 23MN/UT, o powierzchni 8,00 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 

a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliuniacza z do”uszczeniem lokalizacji wolnostojących 
budynków gos”odarczych, w tym garawy, 

b) do”uszcza się wydzielenie w budynku mieszkalnym do 5 lokali mieszkalnych przeznaczonych na 

usJugi turystyczne - ”okoje do wynajęcia, 
c) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
d) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, w tym do dwóch kondy-

gnacji uwytkowych, a dla budynków gos”odarczych wysoko`ć do 6,5 m jedna kondygnacja, 

e) dachy strome, regularne dwus”adowe o nachyleniu ”oJaci 40°, w budynkach gospodarczych do-

”uszcza się dachy o kącie nachylenia od 15°, 

f) ”owierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) ”owierzchnia biologicznie czynna od 60% ”owierzchni dziaJki; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu: 
a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1500 m2, 

b) szeroko`ci frontu min. 30 m, za”is ten nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) do”uszcza się scalanie dziaJek, 
d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego od 80° do 90°, warunek ten nie do-

tyczy dziaJek narownych; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza 
granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2, 3 i 4 niniejszej uchwaJy; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 ust. 5-13 niniejszej uchwaJy, zakaz lo-

kalizacji przydomowych oczyszczalni `ciekówŁ 

23. Śla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 24MN, o po-

wierzchni 0,32 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca do”uszcza się zabudowę gos”o-

darczą związaną z ”rodukcją rolną ty”u budynki inwentarskie, 
b) dopuszczenie wydzielenia pomieszczeL mieszkalnych jako pokoje do wynajęcia, 

c) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
d) dla zabudowy nowymi budynkami inwentarskimi, gospodarczymi, magazynowymi itp. ustala się 

wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 

e) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zgodnie z istniejącą historyczną zabudową 
mieszkaniową, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 

f) ksztaJt i ”ochylenie ”oJaci dachowych historycznej zabudowy do zachowania, 

g) ksztaJt i ”ochylenie ”oJaci dachowych nowo”rojektowanych budynków oraz czę`ci obiektów do-

budowywanych winien od”owiadać historycznej zabudowie, zakaz krycia ”Jaskimi dachami i po-

chyleniu mniejszym niw 35°, 

h) wysoko`ć gzymsu dobudowywanych obiektów musi od”owiadać wysoko`ci historycznej czę`ci 
budynku, 

i) ”owierzchnia zabudowy do 15% ”owierzchni dziaJki, 
j) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 80%; 
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2) zasady i warunki ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) teren objęty jest strefą K - krajobrazowej ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 5 

ust. 4, 

b) do”uszcza się dobudowę oraz rozbudowę istniejących budynków w o”arciu o ustalenia w pkt 1, 

c) obiekty niehistoryczne do likwidacji lub modernizacji ”rzy zachowaniu ustaleL niniejszego ”kt; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 7 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwaJy oraz zakaz 

”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ 
prawny; 

5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 niniejszej uchwaJy; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 5-13 niniejszej uchwaJyŁ 

24. Śla terenów obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwach rolnych i hodowlanych i związanych z nimi 

obiektów infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 25RU, o powierzchni 

2,39 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa gos”odarcza związana z ”rodukcją rolną, w tym budynki inwentarskie, elewatory, ma-

gazyny, pomieszczenia na s”rzęt rolniczy, ”lace skJadowe, zakaz dziaJalno`ci ”rzetwórczej oraz 
dziaJalno`ci usJugowej nie związanej z ”rodukcją rolną, 

b) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, 

c) ustala się obowiązującą linię zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
d) wysoko`ć zabudowy zgodnie z istniejąca zabudową, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 
e) wysoko`ć i ksztaJt dachu zgodny z istniejącą zabudową, 
f) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni terenu funkcjonalnego, 

g) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 30%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki budowlane; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) teren objęty jest strefą K - krajobrazowej ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 5 

ust. 4, 

b) ”rzy nowobudowanych obiektach obowiązuje zachowanie historycznego ukJadu ”rzestrzennego; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”o-

za granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 niniejszej uchwaJy; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z § 8 ust. 5-13 niniejszej uchwaJyŁ 

25. Śla terenów zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 26MN i 27MN, 

o powierzchni kolejno 0,52 ha, 1,16 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) do”uszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej zabudowy, 
c) do”uszcza się lokalizację budynków gos”odarczych, 
d) ustala się obowiązujące linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
e) ustala się wysoko`ć zgodny z istniejącą zabudową, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 
f) zachować istniejące nachylenia dachu w zakresie modernizacji i rozbudowy obiektu mieszkalnego, 

g) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu, 

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna wyniesie 55% powierzchni terenu dziaJki; 
2) zasady i warunki ”odziaJu terenu: 

a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1000 m2, 

b) szeroko`ci frontu min. 30 m, za”is ten nie dotyczy dziaJek narownych, 
c) do”uszcza się scalanie dziaJek, 
d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego od 80° do 90°, nie dotyczy to dzia-

Jek narownych; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) teren objęty jest strefą K - krajobrazowej ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 5 

ust. 4, 

b) ”rzy nowobudowanych obiektach obowiązuje zachowanie historycznego ukJadu ”rzestrzennego; 
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4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”o-

za granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 niniejszej uchwaJy; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 5 - 13 niniejszej uchwaJyŁ 

26. Śla terenów zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 28MN, o po-

wierzchni 0,15 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

b) do”uszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej zabudowy, 
c) do”uszcza się lokalizację budynków gos”odarczych, 
d) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy w odlegJo`ci 5 m od linii rozgraniczającej drogę ozna-

czoną na rysunku ”lanu symbolem KDD, 

e) ustala się wysoko`ć zabudowy do 7,5 m, w tym do dwóch kondygnacji uwytkowych, 

f) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci od 35° do 45°, zachować istniejące nachylenia da-

chu w zakresie modernizacji i rozbudowy obiektu mieszkalnego, 

g) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu, 

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna wyniesie 55% powierzchni terenu dziaJki; 
2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren objęty jest strefą K - krajobrazowej 

ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 4; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza 
granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 niniejszej uchwaJy; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 ust. 5 - 13 niniejszej uchwaJy. 

27. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 

29MW, o powierzchni kolejno 0,55 ha ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) istniejący budynek dworu - zabudowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji wolnostojących 

budynków gos”odarczych, w tym garawy, 
b) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
c) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, 

d) do”uszcza się dobudowy czę`ci budynku zachowując ukJad i bryJę istniejącego budynku, 

e) dla budynków gos”odarczych wysoko`ć do 6,5 m, w tym jedna kondygnacja, 

f) dla nowobudowanych obiektów lub czę`ci dobudowanych - dachy strome, regularne dwuspado-

we o nachyleniu ”oJaci od 35° do 45°, 

g) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu, 

h) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 40%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz podziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony obiektu zabytkowego - teren objęty jest strefą K - krajobrazowej ochrony konserwa-

torskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 4, w tym zachowanie dworu murowanego: 

a) bryJa budynku do zachowania, do”uszcza się dobudowy czę`ci budynku zachowując ukJad i bryJę 
istniejącego budynku, w tym wej`cie, ”odziaJ elewacji, 

b) rysunek elewacji do zachowania, w tym wysoko`ć gzymsu, ”ilastry, o”aski, do”uszcza się mo-

dernizację elewacji z zachowaniem tych cech, 

c) zakaz zmiany formy istniejących otworów okiennych, stolarka okienna nawiązująca do historycz-

nych ”odziaJów, 
d) ksztaJt dachu do zachowania, do”uszcza się lokalizację lukarn o rozmieszczeniu od”owiadającym 

niwszej kondygnacji; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza 
granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 niniejszej uchwaJy; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 5 - 13 niniejszej uchwaJyŁ 
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28. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 

30 MN, o powierzchni kolejno 0,35 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji wolnostojących budynków gos”odarczych, 

w tym garawy, 
b) ustala się linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
c) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysoko`ć zabudowy wedJug istniejącej wysoko`ci i licz-

by kondygnacji uwytkowych, a dla budynków gos”odarczych wysoko`ć do 6,5 m, w tym jedna 

kondygnacja, 

d) dachy strome, regularne dwus”adowe o nachyleniu ”oJaci od 35° do 45°, w budynkach gospo-

darczych do”uszcza się dachy o kącie nachylenia od 15°, 

e) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu, 

f) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 40%; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków teren objęty jest strefą B - ”o`redniej ochrony 

konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 5, w tym zachowanie istniejącego budynku miesz-

kalnego: 

a) dla istniejącej zabudowy ustala obowiązując linię zabudowy zgodnie z obecnie wytyczą ”rzez bu-

dynki mieszkalne linią zabudowy, 
b) forma i ”ro”orcja bryJy do zachowania, 

c) elewacja szczytowa do zachowania, 

d) zakaz tynkowania, ocie”lania od zewnątrz oraz okJadania elewacji innymi materiaJami elewacyjnymi, 

e) wysoko`ć i ksztaJt dachu do zachowania, krycie dachówką ceramiczną, blachodachówką imitują-
cą ksztaJt naturalny dachówki ceramicznej, 

f) dopuszcza się usytuowanie lukarn na ”oJaciach dachowych z ukJadem zgodnym z linią okien niw-
szej kondygnacji, 

g) rozmieszczenie, ”ro”orcje i ”odziaJ otworów okiennych i drzwiowych do zachowania, 

h) stolarka okienna i drzwiowa jednorodna dla caJego budynku od”owiednia do charakteru zabudowy; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza 
granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 niniejszej uchwaJy, zakaz obsJugi komunikacyjnej z 

drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KŚG, obsJuga komunikacyjna z dróg ”oza granicami 

planu; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 ust. 5 - 13 niniejszej uchwaJyŁ 

29. Dla terenu cmentarza, oznaczonego na rysunku planu symbolem 31ZC, o powierzchni 0,08 ha, 

ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) istniejący teren historycznego cmentarza do zachowania, zieleL ”arkowa, 
b) dopuszczenie lokalizacji maJej architektury; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) cenne gatunki drzew do zachowania, 

b) ukJad `ciewek do odtworzenia wedJug ukJadu historycznego, 
c) teren znajduje w krajobrazowej strefie ochrony konserwatorskiej ｭKｬ, obowiązują ustalenia § 5 

ust. 4 w zakresie przedmiotowym; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - istniejący drzewostan do zachowania; 

5) ustalenia komunikacyjne - dostę”no`ć terenu ”o”rzez istniejące ukJad dróg i doj`ć; 

30. Śla terenu urządzeL zao”atrzenia w wodę, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 01WZ, o po-

wierzchni 0,25 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) teren ujęcia wody - urządzenia i obiekty sJuwące wydobyciu wody na ”owierzchnię, uzdatnianiu 

wody do celów ”rzemysJowych i s”owywczych, gromadzeniu wody, ”iętrzenia wody it”Ł, 
b) linia zabudowy ”okrywa się z linią rozgraniczającą teren, 
c) wysoko`ć zabudowy obiektów sJuwących utrzymaniu od”owiedniego ci`nienia wody do 15 m, dla 

pozostaJych obiektów do 4,5 m, 
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d) ksztaJt ”okrycia dachowego - nie ustala się, 
e) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni terenu, 

f) powierzchnia biologicznie czynna od 20% powierzchni terenu; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prowadzonej 

dziaJalno`ci; 
5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej - zgodnie z § 8 ust. 2-13 niniejszej 

uchwaJyŁ 

31. Dla teren stacji transformatorowej oznaczony na rysunku planu symbolem 02E, o powierzchni 

1,13 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) teren stacji elektroenergetycznej 110/SN kV - gJówny ”unkt zasilania (GPź) oraz lokalizacji urzą-

dzeL i sieci infrastruktury technicznej, 
b) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 
c) dla obiektów kubaturowych do 9,5 m, 

d) dach dwus”adowy nachyleniu ”oJaci 28° do 35°, 

e) szeroko`ć elewacji frontowej od 2 do 9 m, 

f) wysoko`ć zabudowy dla ”ozostaJych obiektów towarzyszących funkcji ”odstawowej maksymal-

na do 15 m; 

3) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - uciąwliwo`ć związana z elektromagnetycznym promie-

niowaniem niejonizującym wytwarzanym ”rzez stację winna zamknąć się w granicach terenu; 
6) ustalenia komunikacyjne - dostę” z drogi oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem KDD. 

32. Dla teren stacji transformatorowej i ujęcia wody oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 03E/WZ, 

o powierzchni 0,13 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowani terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) teren stacji elektroenergetycznej 110/SN kV - gJówny ”unkt zasilania (GPź) i ujęcia wody oraz lo-

kalizacji związanych z nimi urządzeL i sieci infrastruktury technicznej, 

b) linia zabudowy zgodnie z linią rozgraniczającą teren, 
c) wysoko`ć obiektów kubaturowych do 9 m, a wysoko`ć dla obiektów towarzyszących stacji 

transformatorowej oraz obiektów sJuwących utrzymaniu odpowiedniego ci`nienia wody do 15 m, 

d) dach dla obiektów kubaturowych dwus”adowy nachyleniu ”oJaci 28° do 35°, 
e) szeroko`ć elewacji frontowej obiektów kubaturowych od 4 do 16 m, nie dotyczy obiektów sJu-

wących utrzymaniu od”owiedniego ci`nienia wody, 
f) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni terenu, 

g) powierzchnia biologicznie czynna od 20% powierzchni terenu; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustal się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - uciąwliwo`ć związana z elektromagnetycznym promie-

niowaniem niejonizującym wytwarzanym ”rzez stację winna zamknąć się w granicach terenu ś oraz 
w zakresie ujęcia wody zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ”rowadzonej dziaJalno`ci; 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji zgodnie z § 8 ust. 2-13 niniejszej uchwaJyŁ 

33. Śla terenów wód, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem WS, o ”owierzchni 43,45 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) teren wód otwartych, 
b) zakaz zabudowy, do”uszcza się lokalizację ”omostów; 

2) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 6 niniejszej uchwaJy oraz zgonie z ”rze”isami 

odrębnymi; 

5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszej uchwaJy; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - nie ustala sięŁ 
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34. Śla terenów lasu, oznaczonych na rysunku planu symbolem 01ZL, 02ZL, 03ZL, 04ZL, o powierzchni 

kolejno 4,74 ha, 8,94 ha, 38,27 ha, 60,08 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
ｦ teren zadrzewiony z mowliwo`cią wystę”owania ”olan `ródle`nych, 

ｦ ”rowadzenie gos”odarki le`nej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
ｦ zakaz zabudowy, 

ｦ istniejące jeziora i oczka wodne do zachowania; 
2) zakaz ”odziaJu terenu: 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 5 1 i 2; 

4) zasady ochrony `rodowiska przyrodniczego zgodnie § 6 niniejszej uchwaJy oraz ”rze”isami odrębnymi 

w zakresie ”rowadzenia dziaJalno`ci zgodnej z funkcją ”odstawową; 
5) ustalenia komunikacyjne - dostę”no`ć terenu ”o”rzez ukJad dróg ”olnych do dróg gminnych; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - nie ustala sięŁ 

35. Śla terenów lasu, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 05ZL, o powierzchni 19,38 ha, usta-

la się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) teren zadrzewiony z mowliwo`cią wystę”owania ”olan `ród”olnym, 

b) ”rowadzenie gos”odarki le`nej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

c) zakaz zabudowy, 

d) istniejące jeziora i oczka wodne do zachowania; 
2) zakaz ”odziaJu terenu: 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 5 niniejszej uchwaJy; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie § 6 niniejszej uchwaJy oraz ”rze”isami odrębnymi 

w zakresie ”rowadzenia dziaJalno`ci zgodnej z funkcją ”odstawową; 
5) ustalenia komunikacyjne - dostę”no`ć terenu ”o”rzez ukJad dróg ”olnych do dróg gminnych; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - nie ustala sięŁ 

36. Śla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 06ZP, o powierzchni 

4,92 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) teren zadrzewiony o charakterze parkowym do otworzenia, do”uszcza się nowe nasadzenia oraz 

uporządkowanie ukJadu komunikacyjnego, 

b) zakaz zabudowy, do”uszcza się lokalizację elementów maJej architektury, 
c) istniejące jeziora, oczka wodne i cieki wodne do zachowania; 

2) zakaz ”odziaJu terenu; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren objęty jest strefą K - krajobrazowej 

ochrony konserwatorskiej: 

a) cenne gatunkowo zadrzewienia jako czę`ć dawnego zes”oJu ”aJacowo - dworskiego do zacho-

wania oraz udrownienie istniejący system odwodnieL i nawodnieL, 
b) ukJad `ciewek do odtworzenia; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - ”rowadzenia dziaJalno`ci, która zachwiaJaby ekosyste-

mem obszaru; 

5) ustalenia komunikacyjne - dostę”no`ć terenu z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

KDD; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - nie ustala sięŁ 

37. Śla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 07ZP, o powierzchni 

4,15 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) teren zadrzewiony i zalesiony, ”ól i Jąk ”rzeznaczony do zadrzewienia i zalesienia, 
b) do”uszcza się lokalizację ”lawy trawiastej nad brzegiem jeziora oraz realizacje terenu przeznaczo-

nego do rekreacji i wypoczynku, 

c) zakaz zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji maJej architektury oraz obiektów uwyteczno`ci ”u-

blicznej - sanitariaty oraz pomosty, 

d) do”uszcza się wydzielenie `ciewek ”ieszych i rowerowych, 
e) za”ewnić dostę” ”ubliczny do brzegu jeziora; 
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2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - teren winien stanowić jedną wydzieloną dziaJkę; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - ”rowadzenia dziaJalno`ci, która zachwiaJaby ekosyste-

mem obszaru; 

5) ustalenia komunikacyjne - dostę”no`ć terenu ”o”rzez ukJad dróg wewnętrznych do drogi oznaczonej 

na rysunku planu symbolem, 02 KDP; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - nie ustala sięŁ 

38. Śla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 08ZP, o powierzchni 

0,72 ha, ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) teren parku podworskiego do zachowania, przeznaczony do rekreacji i wypoczynku, 

b) zakaz zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji maJej architektury; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren objęty jest strefą K - krajobrazowej ochrony 

konserwatorskiej: 

b) cenne gatunki drzew do zachowania, 

c) ukJad `ciewek do odtworzenia; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - istniejący drzewostan do zachowania; 

5) ustalenia komunikacyjne - dostę”no`ć terenu do drogi oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem KDD; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - nie ustala sięŁ 

39. Dla terenu cmentarza, oznaczonego na rysunku planu symbolem 09ZC, o powierzchni 1,28 ha, 

ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 
a) istniejący teren cmentarza do zachowania, zieleL ”arkowa, 
b) teren ”ochówku z zakazem zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji maJej architektury; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

d) cenne gatunki drzew do zachowania, 

e) ukJad `ciewek do zachowania, a na czę`ci historycznej do odtworzenia, 

f) teren znajduje w krajobrazowej strefie ochrony konserwatorskiej ｭKｬ, obowiązują ustalenia § 5 

ust. 4 w zakresie przedmiotowym; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - istniejący drzewostan do zachowania; 

5) ustalenia komunikacyjne - dostę”no`ć terenu ”o”rzez istniejące wjazdy; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zao”atrzenie w wodę z istniejącego w ”obliwu wodociągu, 
b) zao”atrzenie w energię elektryczną z istniejącej w ”obliwu sieci elektroenergetycznej. 

40. Dla terenu drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG, o powierzchni 5,15 ha, 

ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna - droga wojewódzka nr 163 klasy GP relacji KoJobrzeg WaJcz: 
a) ”as drogowy o szeroko`ci min. 25 m, 

b) w pasie drogowym ”rzewidzieć jedną jezdnię o minimalnej szeroko`ci 7 m oraz rowy odwadniające, 

c) zakaz lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzedmio-

tów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy to sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustal się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wedJug ”rze”isów odrębnych; 

5) ustalenia komunikacyjne - do”uszcza się wJączenie do drogi istniejących zjazdów; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg kablowych sieci elektroener-

getycznych w pasie drogowym jednak poza pasem jezdni, ewentualne przej`cia ”od drogą winny być 
wykonane metodą ”rzecisku lub ”rzewiertu bez uszkodzenia nawierzchni jezdniŁ 
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41. Śla terenów dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 01KDP i 02KDP, o po-

wierzchni kolejno 3,91 ha, 4,26 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna - droga powiatowa klasy Z: 

a) ”as drogowy o szeroko`ci min. 20 m, 

b) w pasie drogowym ”rzewidzieć jedną jezdnię o minimalnej szeroko`ci 6 m, 

c) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzedmio-

tów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wedJug ”rze”isów odrębnych; 
5) ustalenia komunikacyjne - do”uszcza się wJączenie do drogi istniejących zjazdów; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg kablowych sieci elektroener-

getycznych w pasie drogowym jednak poza pasem jezdni, ewentualne ”rzej`cia ”od drogą winny być 
wykonane metodą ”rzecisku lub ”rzewiertu bez uszkodzenia nawierzchni jezdniŁ 

42. Śla terenów dróg ”ublicznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem KDD, o powierzchni 

9,95 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - droga publiczna dojazdowa: 

a) ”as drogowy o szeroko`ci 12 m, 

b) w pasie drogowym ”rzewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szeroko`ci 4,5 m, 

c) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzedmio-

tów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami ruchu drogowe-

go, nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
a) dla odcinka pomiędzy miejscowo`cią Kamienna Góra a droga wojewódzka o symbolu KDG za-

chować nawierzchnię brukową, 
b) dla ”ozostaJych odcinków - nie ustala się; 

4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wedJug ”rze”isów odrębnych; 
5) ustalenia komunikacyjne - do”uszcza się wJączenie do drogi istniejących zjazdów; 
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg kablowych sieci elektroener-

getycznych w pasie drogowym jednak poza pasem jezdni, ewentualne ”rzej`cia ”od drogą winny być 
wykonane metodą ”rzecisku lub ”rzewiertu bez uszkodzenia nawierzchni jezdniŁ 

43. Śla terenów dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem KDDp, o powierzchni 

5,09 ha ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - drogi dojazdowe wewnętrzne: 
a) ”as drogowy o szeroko`ci 10 m, 

b) w pasie drogowym ”rzewidzieć minimum jedną jezdnię o minimalnej szeroko`ci 4,5 m; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - nie ustala się; 
5) ustalenia komunikacyjne - za”ewnić ”oJączenie z siecią dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KŚŚ, do”uszcza się wJączenie do dróg istniejących i ”rojektowanych zjazdów; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg kablowych sieci elektroener-

getycznych w pasie drogowym, ewentualne ”rzej`cia ”od drogą winny być wykonane metodą ”rzeci-

sku lub przewiertu. 

44. Dla terenu ciągu ”ieszojezdnego, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem KP”, o ”owierzchni 
0,81 ha, ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu - ciąg ”ieszojezdny: 
a) szeroko`ć ”asa drogowego wedJug rysunku ”lanu, 
b) w pasie drogowym ”rzewidzieć ”as ruchu dla rowerzystów o minŁ szeroko`ci 2 m, pas ruchu dla 

pieszych o minŁ szeroko`ci 1,2 m, 

c) do”uszcza się wydzielenie ”asa ruchu dla samochodów osobowych; 
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2) zasady i warunki ”odziaJu terenu - nie ustala się; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się; 
4) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - nie dotyczy; 

5) ustalenia komunikacyjne - za”ewnić ”oJączenie z siecią dróg ”ublicznych ”o”rzez istniejące zjazdy, 
do”uszcza się wJączenie do dróg istniejących i ”rojektowanych zjazdów; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się ”rzebieg sieci infrastruktury technicz-

nej w pasie drogowym. 

Ustalenia koLcowe 

§ 11. Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci na skutek ”od-

jęcia niniejszej uchwaJy w wysoko`ci dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1) WS, US, R, ZL, ZP, ZC, WZ, E/WZ, KDG, KDP, KDD, KDDp, KPp - 0%; 

2) MN, MW, MR, E - 5%; 

3) RU, MN/UT - 10; 

4) R/E - 30%. 

§ 12. Na cele nierolne ”rzeznacza się grunty rolne ”ochodzenia mineralnego o Jącznej ”owierzchni 
47,32 ha, w tym klasy: R III - 0,25 ha, R IV - 4,18 ha, R V - 28,09 ha, R VI - 13,16 ha, Ps IV - 0,92 ha, 

Ps V - 0,12 ha oraz nieuwytki N - 0,60 ha. 

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czaplinek. 

§ 14. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy Czaplinek. 

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

Województwa źachodnio”omorskiego. 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

StanisJaw KuczyLski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XLV/381/09 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 17 ”audziernika 2009 r. (poz. 2194) 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne obrębów: PJawno, Psie GJowy, 
Machliny, Iazice, Broczyno i Trzciniec 

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, ze zmianami) Rada Gminy rozstrzyga, co nastę”uje: 

1) do uwag Pani Beaty Flis z dnia 13 lipca 2009 r. - odrzucić uwagi dotyczące roz”atrzenia za”isów 
miejscowego ”lanu do”uszczające lokalizację elektrowni wiatrowych na dziaJkach 22ł1, 83ł1, 88ł2 
obr. Trzciniec, uzasadnieniem takiego stanowiska jest przeprowadzony monitoring awifauny na 

przedmiotowym terenie jak równiew ”ro”onowany rozstaw wiew elektrowni wiatrowych oraz zmniej-

szenie odlegJo`ci lokalizacji wiew ”oniwej wymaganego przepisami minimum i związana z tym ewentu-

alna uciąwliwo`ć urządzeL elektroenergetycznych na zabudowania mieszkalne w miejscowo`ci Trzci-

niec. Dodatkowym argumentem jest to równiew, we na eta”ie skJadania wniosków nie zgJaszano tego 
typu propozycji na przedmiotowy teren; 

2) do uwag Pana Krzysztofa Czernielewskiego z dnia 13 lipca 2009 r. - odrzucić uwagi dotyczące roz”a-

trzenia za”isów miejscowego ”lanu do”uszczające lokalizację elektrowni wiatrowych na dziaJkach 79 

i 81 obr. Trzciniec, uzasadnieniem takiego stanowiska jest przeprowadzony monitoring awifauny na 

przedmiotowym terenie jak równiew ”ro”onowany rozstaw wiew elektrowni wiatrowych oraz zmniej-

szenie odlegJo`ci lokalizacji wiew ”oniwej wymaganego przepisami minimum i związana z tym ewentu-

alna uciąwliwo`ć urządzeL elektroenergetycznych na zabudowania mieszkalne w miejscowo`ci Trzci-

niec. Dodatkowym argumentem jest to równiew, we na eta”ie skJadania wniosków nie zgJaszano tego 
typu propozycji na przedmiotowy teren; 

3) do uwag Pana ździsJawa BoJtuna z dnia 14 lipca 2009 r. i 14 wrze`nia 2009 - odrzucić uwagi doty-

czące roz”atrzenia za”isów miejscowego ”lanu do”uszczające lokalizację elektrowni wiatrowych na 
dziaJkach 8 i 82 obrŁ Trzciniec, uzasadnieniem takiego stanowiska jest przeprowadzony monitoring 

awifauny na przedmiotowym terenie i ewentualny konflikt na tej ”Jaszczyunie ”rzy lokalizacji elek-

trowni wiatrowych na ”ro”onowanych dziaJkachŁ Postawienie wiew elektrowni wiatrowych na dziaJce 
nr 8 i 82, ”owoduje, we ”rzekroczona zostaje ”rzez strefę oddziaJywania haJasu, granica terenu na 
którym istnieje zabudowa mieszkaniowa w miejscowo`ci Byszkowo, dodatkowo posadowienie na 

tych dziaJkach turbin ”owoduje, we odlegJo`ci wyznaczona w miejscowym planie między turbinami są 
mniejsze niw 300 m. Dodatkowym argumentem jest to równiew, we na eta”ie skJadania wniosków nie 
zgJaszano tego ty”u ”ro”ozycji na przedmiotowy teren; 

4) do uwag SalezjaLskiego O`rodka Wychowawczego z dnia 27 lipca 2009 r. i 23 wrze`nia 2009 r. - 

odrzucić uwagi i wnioski w czę`ci dotyczących: 
a) s”recyzowania skali z uwagi na to, iw ”rojekt miejscowego planu jest wykonany w oryginalnej 

skali 1: 2000, ale z uwagi na duwą ”owierzchnię terenu na eta”ie roboczym ”osJugiwano się skalą 

1: 4000 i 1: 5000, 

b) sprecyzowania ”ojęcia linii rozgraniczających oraz nie”rzekraczalnych z uwagi na to, iw w § 10 

ust. 2 pkt 8 wystarczająco zdefiniowano zasadę lokalizacji elektrowni wiatrowych dla wyznaczo-

nych terenów - ｭnie”rzekraczalną linię zabudowy jako linię rozgraniczenia terenów funkcjonal-

nych, przy czym linia ta wyznacza nie”rzekraczalną linię zabudowy dla obrysu caJego obiektu 
elektrowni wiatrowej wraz ze wszystkimi jej elementami;ｬ, 

c) dopuszczenia lokalizacji jeszcze jednej elektrowni wiatrowej na terenie 09R/E z uwagi na ”rzyjęte 
w miejscowym planie minimalne odlegJo`ci ”omiędzy wiewami elektrowni wiatrowych (300 m) 

oraz na okre`loną liczbę elektrowni wiatrowych, wrysowanie jeszcze jednej wiewy na terenie 9Rłś 
jest niemowliwe; 

 uwagi te byJy przedmiotem ”onownego wyJowenia do ”ublicznego wglądu miejscowego planu; 
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5) do uwag Pan Krzysztofa GJowy z dnia 4 sierpnia 2009 - uwzględnić uwagę dotyczącą nieznacznej ko-

rekty lokalizacji stacji elektroenergetycznej - GPź (byJo to m.in. przedmiotem ”owtórnego wyJowenia) 
oraz odrzucić uwagi dotyczące: 
a) kolizji istniejących deszczowni na terenie objętym planem miejscowych z uwagi na to, iw lokaliza-

cja elektrowni wiatrowych na rysunku ”lanu jest ”ro”onowaną lokalizacją, a szczegóJowe roz-

mieszczenie wiew elektrowni nastą”i na eta”ie budowy i wtedy istnieje mowliwo`ci weryfikacji 
i ewentualnych negocjacji pomiędzy inwestorem a wJa`cicielem terenu kwestii ewentualnej re-

kompensaty z utraty korzy`ci, 
b) zmiany funkcji czę`ci terenu dziaJki 330ł1 obręb Broczyno z terenu u”raw ”olowych na funkcję 

mieszkaniową z mowliwo`cią ”rowadzenia usJug z uwagi na nie zgodno`ć ”ro”onowanej zmiany 

z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Cza-

”linek dla wyznaczonego terenu, wcze`niej w wyznaczonym terminie skJadania wniosków do 
miejscowego ”lanu wJa`ciciel tego terenu nie zgJaszaJ wniosków w tym zakresie; 

6) do uwag zgJoszonych ”rzez Pana BogusJawa Śziewięckiego z dnia 27 sierpnia 2009 - odrzucić uwagi 
w zakresie: 

a) lokalizacja wiew elektrowni wiatrowych ”o lewej stronie drogi wojewódzkiej 163 (”atrząc w kie-

runku mscŁ Machliny) na eta”ie zbierania wniosków (art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym) byJa roz”atrywana ”od kątem okre`lania ”otencjalnego rozstawu 
turbin i mowliwo`ci oddziaJywania ich na tereny sąsiadująceŁ ź uwagi na jednoznaczne okre`lenie 
granicy opracowania planu miejscowego lokalizacja elektrowni wiatrowych na przedmiotowym 

terenie oraz z uwagi na strefę oddziaJywania, ”ro”onowana lokalizacja nie mowe być rozwawana 
na tym eta”ie ”rocedury okre`lonej ”rzez ustawę o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzen-

nym. Taka propozycja lokalizacji elektrowni wiatrowych nie jest zgodna z ustaleniami przeprowa-

dzanej procedury zmiany studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 

gminy Czaplinek oraz wyznaczonymi granicami miejscowego planu, co jest sprzeczne z art. 20 

ust. 1 ww. ustawy, 

b) nie uwzględnienia zgJoszonych oficjalnie ”rotestów mieszkaLców do Rady Miejskiej w Czaplinku 

w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Cza”linek oraz w s”rawie s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cza”linek dla czę`ci obrębów Broczyno, Machliny, Iazice, PJawno, Psie 
GJowy i TrzciniecŁ Uwagi czy tew ”rotesty zgJaszane na eta”ie zbierania wniosków oraz ”ojawia-

jące się w trakcie tworzenia ”rojektu miejscowego ”lanu zostaJy ”rzyjęte celem rozpatrzenia jako 

wnioski do przeprowadzenia procedury obydwu dokumentówŁ ź ”rze”rowadzonej ”rocedury 
przedmiotowych dokumentów, o której mowa w art. 11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym nie wynika, iw warunki i jako`ć wycia mieszkaLców, w tym ochrona ich 

zdrowia oraz ich bez”ieczeLstwo oraz bez”ieczeLstwo ich mienia, mogJo ulec ”ogorszeniu w wy-

niku zmiany s”osobu zagos”odarowania terenów objętych granicami wwŁ o”racowaLŁ Jak wyni-

ka z prognozy do tych dokumentów oraz biorąc ”od uwagę znaczną odlegJo`ć ”lanowanych wiew 
elektrowni wiatrowych od terenów mieszkalnych, interes s”oJeczno`ci lokalnej, biorąc ”od uwa-

gę ”rze”isy odrębne zostaJ w ”eJni uwzględniony. W czasie procedury opracowania projektu 

miejscowego ”lanu zdecydowano o usunięciu kilku terenów jako ”otencjalny teren lokalizacji 
elektrowni wiatrowych dla zachowania m.in. krajobrazu kulturowego okolicznych miejscowo`ciŁ 
Zachowano tym samym dotychczasowy rolniczy s”osób zagos”odarowania terenów, 

c) obszaru objętego zmianą studium oraz opracowaniem miejscowego ”lanu, stwierdzić nalewy, we 
obszar ten zostaJ ”oddany szczegóJowym badaniom dla konkretnych lokalizacji obszaru wiew elek-

trowni wiatrowych. Tak jak wspomniano w ”kt wywej ograniczano systematycznie ”ro”onowaną 
lokalizację zmiany zainwestowania terenuŁ ByJo to wynikiem analiz w zakresie krajobrazu, oddzia-

Jywania na `rodowisko, bez”ieczeLstwa ”aLstwa, ochrony interesów osób trzecich, 
d) ”rocedury dotyczącej ｭKarty informacyjnej ”rzedsięwzięciaｬ z uwagi na temat nie związany 

z miejscowym planem, ”oniewaw dotyczy wydania decyzji o `rodowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację budowy elektrowni wiatrowych, 
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e) wszelkie informacje dotyczące oddziaJywania elektrowni wiatrowych oraz metody badania tego 

oddziaJywania zostaJy szczegóJowo o”isane w wyJowonej do ”ublicznego wglądu Prognozie od-

dziaJywania na `rodowisko realizacji ustaleL ”rojektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne obrębów; PJawno, Psie GJowy, 
Machliny, Iazice, Broczyno i Trzciniec m.in. w rozdziale 1 na str. 4-5, rozdziale 6 i 10. Strefy 

ochronne uwzględnią moc planowanych elektrowni wiatrowych oraz maksymalną wysoko`ć do 
200 m licząc od ”oziomu terenu do górnego ”oJowenia `migJa elektrowni wiatrowejŁ ź zaJączo-

nych do Prognozy rysunków wynika, iw graniczne izofony generowanego ”rzez turbiny haJasu nie 
”rzekraczają do”uszczalnych norm w zakresie oddziaJywania na zabudowę mieszkaniowąŁ Wnio-

ski oraz zalecenia w tym zakresie zostaJy o”racowane na ”odstawie fachowej literatury, w tym 

bardzo specjalistycznych symulacyjnych programach komputerowych oraz na podstawie danych 

z monitoringu istniejących juw na obszarze województwa zachodnio”omorskiego elektrowni wia-

trowychŁ Co zostaJo ”rzedstawione w niniejszej ”rognozieŁ Z uwagi na wnioski wniesione do 

5 sier”nia uwzględniono te które dotyczyJy rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w znacznym 

sto”niu ograniczono ich lokalizacjęŁ Przeanalizowano ”onownie lokalizację linii elektroenergetycz-

nych wraz infrastrukturą, 
 wynikiem wprowadzenia kosmetycznych zmian zgJoszonych m.in. ww. wnioskiem, byJo ”onowne 

wyJowenie ”rojektu miejscowego planu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko do publicznej 

wiadomo`ciŁ Wszelkie inne uwagi do projektu miejscowego ”lanu zostaJy omówione na dyskusji ”u-

blicznej w dniu 10 li”ca 2009 oraz ”rzy ”owtórnym wyJoweniu w dniu 4 wrze`nia 2009 r.; 

7) do uwag zgJoszonych ”rzez osoby które zJowyJy uwagi ”ismem z dnia 18. 09.2009 r. data w”Jywu 
24 wrze`nia 2009 (imienny wykaz uwag w zaJączeniu) - odrzucić uwagi zakresie lokalizacji elektrow-

ni wiatrowych w odlegJo`ci 5 km od miejscowo`ci PJawno i Psie GJowyŁ Procedura planistyczna prze-

prowadzona w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 r. o udostę”nia-

niu informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz 
ocenach oddziaJywania na `rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmŁ) nie wykazaJa ne-

gatywnego oddziaJywania na miejscowo`ci PJawno i Psie GJowyŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 

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

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 

i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237); art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. 

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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 

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

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

poz. 420) oraz ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 

poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 218, 

Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, 

Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, 

poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska 

w Czaplinku rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stanowią 
zadania wJasne gminy. 
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2. źadania wJasne, o których mowa w ust. 1 stanowią: 

1) projekty i budowa sieci infrastruktury technicznej; 

2) projekty, modernizacja i budowa drógŁ 

§ 2. 1. S”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy: 

1) realizacja inwestycji sieciowych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1. zostanie przeprowadzona w opar-

ciu o obowiązujące ”rze”isy ustawy z dnia 18 li”ca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 

poz. 2019 z ”óuniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z ”óuniejszymi zmia-

nami), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 

z ”óuniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rŁ Prawo zamówieL ”ublicznych (ŚzŁ U. 

z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z ”óuniejszymi zmianami); 

2) realizacja inwestycji drogowych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2. zostanie przeprowadzona w opar-

ciu o obowiązujące ”rze”isy Ustawy 21 marca 1985 r. o droga publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, 

poz. 838 z ”óuniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL ”ublicz-

nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z ”óuniejszymi zmianami); 

3) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 

z ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 

ustawą o gos”odarce komunalnej i prawem ochrony `rodowiska; 

4) s”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i naru-

szenie ustaleL ”lanuŁ 

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

L.p. Symbol terenu 
funkcjonalnego 

Opis inwestycji wynikaj>cy z ustaleM planu 

1.  KDD Budowa publicznej drogi gminnej klasy dojazdowej , czCWciowa 
modernizacja istniej>cych dróg  budowa sieci uzbrojenia 
podziemnego wraz z odpowiednimi sieciami  

2. KDDp Budowa dróg dojazdowych w tym poprawa nawierzchni  
i budowa sieci uzbrojenia podziemnego wraz z odpowiednimi 
sieciami 

3. KPp Budowa ci>gu pieszojezdnego wraz z niezbCdna infrastruktur> 
na terenie po byłej kolejce w>skotorowej  

 

§ 3. 1. Finansowanie zapisanych w § 1 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ujętych 
w planie, podlega przepisom Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z ”óuniejszymi zmianami) ”rzy uwzględnieniu, we: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la Rada Miejska w Cza”linku w ｭWieloletnim Planie Inwestycyjnymｬ; 
2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ; 
3) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowejŁ 

2. źadania w zakresie infrastruktury technicznej wskazane w § 1 finansowane będą z budwetu gminy, 

z kredytów i ”owyczek, z udziaJu inwestorów zewnętrznych, na ”odstawie odrębnych umów i ”orozumieLŁ 


