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4. Uwaga zJowona w dniu 12 sierpnia 2009 r. dotycząca nieruchomo`ci oznaczonej jako dziaJka 

nr 292/7, zawierająca wniosek o wykre`lenie oznaczeL graficznych okre`lających budynek do rozbiórki. 
Uwaga zostaJa uwzględniona. Z rysunku zmiany ”lanu usunięto oznaczenia graficzne okre`lające budynek 
do wyburzenia. Uwzględnienie uwagi w tym zakresie nie narusza warunków uzgodnieL dokonanych w to-

ku procedury planistycznej. 

ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania ｭteren `ródmie`cieｬ 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

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

plinku rozstrzyga, co nastę”uje: 

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

nie wynika z ustaleL zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. 

Poz. 2166 

 

UCHWAIA NR XLIVł377łŃ9 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 30 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek 

obręb Ostroróg. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

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

plinku uchwala, co nastę”uje: 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr VIII/65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. Rady Miejskiej w Czaplinku, 

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

Czaplinek oraz po stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego Gminy Cza”linek ”rzyjętym uchwaJą Nr XXVII/194/2001 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 

28 wrze`nia 2001 r. zmienionym uchwaJą Nr XLIII/372/09 z dnia 18 wrze`nia 2009 r., uchwala się miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek, obejmujący obszar o Jącznej ”owierzchni 
855,15 ha, oznaczony na rysunku planu. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJączniki od nr A1 do A11 - rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Czaplinek opracowany w skali 1:2000; 
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2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny dla terenu objętego ”lanem; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Na rysunku ”lanu oznaczono nastę”ujące elementy: 

1) granicę obszaru objętego ”lanem; 

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

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) zabytki chronione planem; 

6) granice stref ochrony stanowisk archeologicznych WIII; 

7) granicę strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej. 

4. Śefinicje ”ojęć i sformuJowania terminów uwywane w ”lanie nalewy rozumieć jako towsame z poję-
ciami i sformuJowaniami okre`lonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prze-

”isach odrębnych. 

5. Ilekroć w uchwale uwywa się innych ”ojęć takich jak: 

1) front dziaJki - nalewy ”rzez to rozumieć granicę dziaJki budowlanej, która ”rzylega do drogi, z której 
nastę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 

2) front budynku - nalewy ”rzez to rozumieć elewację budynku, usytuowaną wzdJuw drogi, z której na-

stę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 
3) usJugi - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć, której celem jest zaspokojenie ”otrzeb ludno`ci 

(w szczególno`ci usJugi handlu i gastronomi), a nie wytwarzanie metodami przemysJowymi dóbr ma-

terialnych; 

4) siedlisko rolnicze - zes”óJ zabudowy zagrodowej (w tym w szczególno`ci budynki mieszkalne i bu-

dynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodni-

czych) wraz z niezbędnym terenem do ”rawidJowego i zgodnego z ”rze”isami odrębnymi uwytkowania 
obiektów i funkcjonowania gos”odarstwa, o ”owierzchni nie mniejszej niw 3000 m2, dla terenu 77R 

nie mniejszej niw 2500 m2; 

5) kondygnacja - oznacza to kondygnację nadziemną; 

6) powierzchnia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć obszar wyznaczony ”rzez rzut ”ionowy skrajnego 

obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 

a) parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych, 

b) albo `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru, 
c) do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”ole ”owierzchni wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia ta-

kich elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i przejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie 
wgJębne (cofnięte) i loggie i balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudo-

wane szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe stanowiące integralną czę`ć budyn-

ku, ”owierzchnię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany 
itp., 

d) do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się - ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, 
studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dacho-

wych a takwe nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, ”owierzchni budynków lub ich 
czę`ci znajdujących się ”oniwej ”oziomu terenu; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku, `ciana frontowa 

budynku nie mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. 

6. Ustala się ”odziaJ obszaru ”lanu, o którym mowa w § 1 ust. 1, na tereny okre`lone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi symbolami: 

1) R - tereny rolnicze; 

2) ZL - tereny lasów; 
3) WS - teren wód `ródlądowych; 
4) ZP - teren zieleni urządzonej (”arki, skwery zieleLce); 
5) ML,Ut - teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usJug turystyki; 
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6) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

7) ZC - teren cmentarza; 

8) RM,MN - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, te-

ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

9) RM,Ut - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tere-

ny zabudowy usJug turystyki; 
10) RM,MN,U - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
11) RM,MN,Ut - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJug turystyki; 
12) U,MN,US - teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren sportu 

i rekreacji; 

13) Ua,MN - teren zabudowy usJug administracji, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

14) Ut,US - teren zabudowy usJug turystyki, teren s”ortu i rekreacji; 
15) Ukr - teren zabudowy usJug kultu religijnego; 
16) RM - teren zabudowy usJugowej, tereny zabudowy zagrodowej w gos”odarstwach rolnych, hodowla-

nych i ogrodniczych; 

17) MN,UT - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usJug turystyki; 
18) KDl - teren ulic publicznych klasy lokalnej; 

19) KDW - teren ulic wewnętrznych; 
20) KDWP - teren ulic wewnętrznych ”ozostaJych. 

7. Na wszystkich terenach zabudowy usJug turystyki oznaczonych symbolem Ut nalewy lokalizować 
usJugi turystyczne (zabudowa pensjonatowa), chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej. 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) dla ”rojektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysoko`ci zabudowy: 
a) dla budynków jednokondygnacyjnych - do 7,0 m, 

b) dla budynków dwukondygnacyjnych na terenach oznaczonych symbolem ML, Ut - do 8,0 m, 

c) dla budynków dwukondygnacyjnych na ”ozostaJych terenach - do 10,0 m; 

2) wysoko`ć zabudowy ”omocniczej (gos”odarczej, garawowej) na terenach oznaczonych symbolem ML, 

Ut - 1 kondygnacja + ”oddasze nieuwytkowe, nie wywej niw 5,0 m; 

3) geometria dachów dla budynków zostaJa okre`lona w dalszych ustaleniach dla ”oszczególnych tere-

nów; do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub ”ochyJych jednos”adowych dla budynków ”o-

mocniczych; 

4) ustala się ”okrycie dachów ”ochyJych dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiaJem da-

chówko”odobnym w odcieniach czerwieni, odcieniach brązu, antracytu i czerni; 

5) ustala się lokalizację zabudowy ”omocniczej w odsunięciu od nie”rzekraczalnej linii zabudowy, tj. 

w odlegJo`ci nie mniejszej niw caJkowita dJugo`ci bocznej `ciany budynku zlokalizowanego na froncie 
dziaJki chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 

6) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych; 
7) nową zabudowę (budynki) lokalizować z uwzględnieniem nie”rzekraczalnych linii zabudowy, okre`lo-

nych na rysunku planu; 

8) do”uszcza się wysunięcia ”oza linie zabudowy: 
a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej ”arteru: do 0,5 m, 

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp: do 1,3 m, 

c) innych elementów, tj. w szczególno`ci: ”rzedsionków, daszków nad wej`ciami, studzienek do-

`wietlających ”iwnice: do 1,5 m ”rzed linię zabudowy, 

d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych poza budynkami; 

9) na terenie objętym planem zakazuje się realizacji no`ników reklamowych wolnostojących; 
10) do”uszcza się realizację no`ników reklamowych w formie tablic (szyldów) reklamowych mocowanych 

do elewacji budynków lub ogrodzeL, o Jącznej ”owierzchni no`nika, mierzonej ”o obrysie zewnętrz-
nym nie większej niw 1,5 m2; 

11) zakazuje się realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych. 
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§ 3. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu, w szczególno`ci alei li”owej zlokalizowanej ”rzy 
ulicy oznaczonej symbolem 01KŚl oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element kompozycji zespo-

Jów zabudowy lub zes”oJu zieleni za wyjątkiem: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyjnych, niezbędnej 
wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową dróg; 

2) w przypadku odtworzenia zadrzewienia ”rzy ulicy 01KŚl, do nasadzeL stosować gatunki li`ciaste, 
w szczególno`ci li”y; 

3) tereny ”oJowone w sąsiedztwie linii brzegowej jeziora nalewy zagos”odarować w s”osób wykluczający 
jego zanieczyszczenie, ”o”rzez wJa`ciwe uksztaJtowanie terenu oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) gos”odarkę wodno-`ciekową nalewy rozwiązać w s”osób wykluczający zanieczyszczenie wód wgJębnych; 

5) ”asy ro`linno`ci ”rzybrzewnej z szuwarem trzcinowym i zadrzewieniami nadwodnymi oraz wszystkie 

stanowiska ro`lin i zwierząt chronionych nakazuje się zachować w stanie naturalnym. 

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na rysunku ”lanu oznaczono zabytki, objęte ochroną niniejszym planem, dla których obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 
a) ustala się obowiązek zachowania ukJadu kom”ozycyjnego bryJy i elewacji budynków, 
b) zakazuje się nadbudowy budynków i zmiany geometrii dachów, 
c) do”uszcza się rozbudowę budynków ”od warunkiem zachowania ”ierwotnego wyglądu bryJy bu-

dynku od strony frontowej, przy czym: 

ｦ rozbudowywana czę`ć winna gabarytami, ksztaJtem dachu, rozwiązaniami materiaJowymi, 

detalami nawiązywać do czę`ci istniejącej, 
ｦ wysoko`ć kalenicy i górnej krawędzi elewacji dobudowywanego obiektu nie mowe być wyw-

sza od istniejących, 

ｦ nalewy stosować ten sam rodzaj ”okrycia i kąt nachylenia dachów, 
d) ustala się obowiązek zachowania form detali architektonicznych, 

e) zakazuje się ocie”lania od zewnątrz budynków o elewacji ceglanej, 
f) zakazuje się wykonywania dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych od strony elewacji 

frontowych oraz w szczytach budynków, 
g) dla budynków, dla których do”uszcza się ocie”lanie, ustala się nakaz odtworzenia detalu archi-

tektonicznego, 

h) ustala się obowiązek zachowania historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach 

istniejących, za wyjątkiem ada”tacji budynków gos”odarczych na cele związane z usJugami tury-

stycznymi, 

i) zakazuje się stosowania okien o ”odziale innym niw symetryczny, 

j) zakazuje się realizacji balkonów i loggi, 
k) zakazuje się realizacji lukarn od frontu budynków, do`wietlenie ”omieszczeL realizować ”o”rzez 

okna ”oJaciowe, 
l) do”uszcza się realizację na lukarn od strony elewacji tylnej, na nastę”ujących zasadach: 

ｦ obowiązuje jedna forma lukarn na jednym budynku, 

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

w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów okiennych i/lub drzwiowych, przy czym 

dachy lukarn nie mogą się Jączyć oraz ”od”orządkowane jednej linii ”oziomej na caJej dJugo`ci 
”oJaci dachu, 

ｦ maksymalna Jączna ”owierzchnia lukarn nie mowe ”rzekroczyć 25% powierzchni dachu, przy 

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

2) na rysunku ”lanu wyznacza się granice stref ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIIｬ objętych 
ochroną na ”odstawie niniejszego ”lanu; 

3) dla stref ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIIｬ ustala się: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych; 
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4) na rysunku ”lanu wyznaczono strefę ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, w której obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

a) w przypadku zmiany geometrii dachu na obiektach nie będących zabytkami lub realizacji dachów 
nowych obiektów nakazuje się nawiązanie w zakresie geometrii, kolorystyki i materiaJu do geo-

metrii i pokrycia dachowego obiektach zabytkowych - zlokalizowanych w obrębie terenu w jego 
bez”o`rednim sąsiedztwie, 

b) nakazuje się stosowanie tradycyjnej kolorystyki elewacji w ”alecie kolorów ”astelowych i zakazu-

je się stosowania kontrastowych zestawieL kolorystycznych w ramach jednego budynku, 

c) ustala się obowiązek zachowania skali zabudowy i gabarytów budynków ”rojektowanych, w tym 

”ro”orcji ”rostokątnego rzutu ”oziomego, nawiązujących do historycznych, dotyczy równiew wy-

soko`ci budynków oraz szeroko`ci frontów budynków; skala i gabaryty budynków nie mogą 
”rzekraczać ”arametrów zabudowy zabytkowej w bez”o`rednim sąsiedztwie lub w ramach dane-

go terenu, 

d) do”uszcza się zmianę s”osobu uwytkowania (wraz z rozbudową i ”rzebudową) budynków gos”o-

darczych, nieoznaczonych na rysunku planu jako zabytki chronione planem, bez prawa nadbudo-

wy dodatkowej kondygnacji, 

e) dachy budynków realizowanych ”rzy ulicy oznaczonej symbolem 01KŚl realizować jako syme-

tryczne w ukJadzie kalenicowym (co najmniej 70% Jącznej dJugo`ci kalenic dachów, równolegJa 
do wyznaczonej linii zabudowy), 

f) zakazuje się stosowania do wykoLczenia elewacji budynków, materiaJów nie stosowanych histo-

rycznie takich jak okJadziny ceramiczne, okJadziny z tworzyw sztucznych, blach it”., 
g) nakazuje się do wykoLczenia elewacji budynków gos”odarczych stosować elementy drewniane, 

tj. czę`ci elewacji winny być odeskowane; 

5) caJy obszar ”lanu wraz z obiektami na nim usytuowanymi, są terenami rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy i infrastruktury technicznej; 

6) w ”rzy”adku rozbiórki budynków zabytkowych objętych ochroną, ustala się: 

a) obowiązek wykonania inwentaryzacji architektonicznej i fotograficznej w ramach procedury wy-

maganej prawem budowlanym i przekazania jednego egzemplarza do archiwum wJa`ciwego 
urzędu ochrony zabytków, 

b) nowo”rojektowane budynki winny odtwarzać gabaryty, geometrię dachów, zasadniczą kompozy-

cję elewacji oraz materiaJ elewacji budynku rozebranego w oparciu o dokumentację historyczną. 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę wszystkich terenów w granicach ”lanu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych i wewnętrz-
nych ”rywatnych oraz wewnętrznych gminnych zgodnie z dotychczas wyznaczonym ukJadem komu-

nikacyjnym; 

2) w ramach ”oszczególnych terenów i dziaJek, nalewy za”ewnić od”owiednią liczbę miejsc parkingo-

wych lub garawowych, za”ewniającą ”otrzeby w zakresie ”arkowania i postoju samochodów; 
3) jeweli ustalenia nie stanowią inaczej, ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miej-

sca postojowe dla nieruchomo`ci, na których ”rzewidziane są do realizacji nowe budynki: 
a) dla obiektów usJugowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 50 m2 powierzchni uwytkowej, 
b) dla obiektów turystycznych - 1 stanowisko na 2 pokoje noclegowe, na 1 domek turystyczny, 

c) dla budynków jednorodzinnych i budynków rekreacji indywidualnej - dla jednego budynku mini-

mum 1 stanowisko na terenie nieruchomo`ci lub w garawu wolnostojącym albo wbudowanym; 

4) w przypadku braku technicznych mowliwo`ci za”ewnienia miejsc ”arkingowych, do”uszcza się reali-
zację nowych inwestycji, dla których miejsca postojowe zostaną zlokalizowane ”oza granicami dziaJki 
(np. w ramach ”arkingów ”ublicznych - wydzielonych, w ramach ulic lub miejsca zapewnione w ra-

mach umowy z podmiotem dys”onującym takimi miejscami); 

5) na obszarze ”lanu nalewy za”ewnić wykonanie sieci infrastruktury technicznej, za”ewniające mowli-
wo`ć ”odJączenia do niej terenów w zakresie: 
ｦ wodociągu, 
ｦ kanalizacji sanitarnej, 

ｦ sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej; 

6) w zakresie wodociągu, je`li ustalenia szczegóJowe dla ”oszczególnych terenów nie stanowią inaczej, 

ustala się: 
a) rozbudowę sieci (min Ø90 mm) za”ewniającą wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ”rzeciw”owarowymi, 
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b) niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, nalewy ”rzewidzieć ciągJo`ci dostaw ze uródeJ za-

stę”czych wody ”itnej dla ludno`ci i do likwidacji skaweL oraz do celów ”rzeciw”owarowych ”o-

”rzez alternatywne zao”atrzenie w wodę ze studni ”ublicznych zlokalizowanych na terenach ”u-

blicznych, dowóz beczkowozami lub w pojemnikach; 

7) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się budowę sieci (min Ø63 mm dla sieci tJocznych i Ø150 mm 

dla sieci grawitacyjnych): 

a) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, do”uszcza się gromadzenie nieczysto`ci ”Jynnych 
w szczelnych zbiornikach bezod”Jywowych, chyba we ustalenie szczegóJowe stanowią inaczej, 

b) do”uszcza się lokalizację indywidualnych systemów ”om”owania `cieków w ramach ”oszczegól-

nych terenów lub dziaJek; 
8) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne n/n lub napo-

wietrzne ”rzyJączone do sieci s/n ”o”rzez istniejące i nowe stacje transformatorowe oznaczone na ry-

sunku planu symbolem E; 

9) w zakresie sieci telefonicznej do”uszcza się rozbudowę istniejącej sieci telefonicznej kablowej ”od-

ziemnej; 

10) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo do”uszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych; 
11) ustala się zachowanie istniejącego systemu melioracyjnego w szczególno`ci na terenie oznaczonym 

symbolem 77R, w przypadku konieczno`ci jego naruszenia nalewy zastosować rozwiązanie zastępcze 

zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
12) od”ady nalewy gromadzić w ”ojemnikach na terenie nieruchomo`ci i od”rowadzać je zgodnie z ”ro-

gramem gospodarki odpadami, na skJadowisko od”adów. 

§ 6. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich uwytkowaniu: 

1) zakazuje się realizacji nowych ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko 

i ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, jeweli obowiązek ”rze-

prowadzenia oceny oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko zostanie stwierdzony na ”odstawie 
”rze”isów odrębnych, z wyjątkiem obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 

2) na rysunku zmiany ”lanu oznaczono tereny o trudnych warunkach ”osadowienia budynków, dla któ-
rych ”rzed realizacją inwestycji nalewy bezwzględnie ”rze”rowadzić badania geotechniczne; 

3) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych uwzględnić wymagania ochrony ”rzeciw”owarowej okre-

`lone w ”rze”isach odrębnych oraz za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaganiami obrony cy-

wilnej, okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych; 

4) nieruchomo`ci ”oJowone ”rzy ulicach wewnętrznych ”ozostaJych oznaczonych symbolem 03KDWP 

mogą być zabudowane: 

a) jeweli na terenach 03KŚWP zostaJa ustanowiona sJuwebno`ć gruntowa za”ewniająca dostę” do 
drogi ”ublicznej, ”olegającej na ”rawie ”rzechodzenia, ”rzejazdu oraz lokalizacji infrastruktury 
technicznej do zabudowywanych nieruchomo`ci. 

§ 7. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i uwytkowania te-

renów - do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu, tereny mogą być zagos”odarowane i zabudowane 
w dotychczasowy s”osób. 

§ 8. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się wydzielenie terenów zgodnie z liniami rozgraniczającymi, okre`lonymi na rysunku ”lanu; 

2) ”odziaJ na dziaJki budowlane istniejący (granice dziaJek na ma”ie geodezyjnej) i zasady ”odziaJu (”ro-

jektowane granice dziaJek fakultatywne) okre`lono na rysunku planu; 

3) do”uszcza się inny ”odziaJ dziaJek na zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
4) dla terenów ustala się kierunek ”odziaJu geodezyjnego dziaJek jako ”rosto”adJy do linii rozgraniczają-

cej teren z ulicą z do”uszczalnym odchyleniem ± 10°; 

5) do”uszcza się korekty granic istniejących dziaJek budowlanych nie ”okrywających się z liniami roz-

graniczającymi, mające na celu ”o”rawę ich funkcjonalno`ci (dostę” komunikacyjny, poprawa ksztaJ-
tu dziaJek, za”ewnienie wJa`ciwych warunków usytuowania istniejących budynków); 

6) do”uszcza się wydzielenie dziaJek ”od obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o minimalnej 

”owierzchni wynoszącej 30 m2 i minimalnej szeroko`ci frontu wynoszącej 6 m; 

7) niezalewnie od ustaleL szczegóJowych do”uszcza się wydzielenie dziaJek na ”oszerzenie istniejących 
ulic 03KDWP, umowliwiających ”rawidJową obsJugę techniczną budynków; 
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8) niezalewnie od ustaleL szczegóJowych do”uszcza się, wydzielenie dziaJek nie graniczących z ulicami ”od 
warunkiem za”ewnienia dostę”u do drogi ”ublicznej na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych 
lub graniczących z ulicą jej zawęwoną czę`cią stanowiącą dojazd, o szeroko`ci nie mniejszej niw 5 m; 

9) do”uszcza się wydzielenie nowych dziaJek ”rzy ulicach oznaczonych symbolem 03KDWP pod warun-

kiem ustanowienia na terenach 03KDWP, sJuwebno`ci gruntowej za”ewniającej dostę” do drogi ”u-

blicznej do wydzielanych dziaJek, ”olegającej na ”rawie ”rzechodzenia, ”rzejazdu oraz lokalizacji in-

frastruktury technicznej. 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 9. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów, ”odstawowych parametrów zabudowy i zagospoda-

rowania terenu oraz stawki ”rocentowej o”Jaty ”obieranej od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 

1. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

1R 

3R 

5R 

7R 

10R 

14R 

15R 

16R 

17R 

18R 

19R 

21R 

22R 

23R 

24R 

26R 

28R 

29R 

30R 

32R 

33R 

34R 

35R 

37R 

39R 

40R 

41R 

42R 

79R 

99R 

Powierzchnia  ( ha)   

17,23   

55,14 

15,6       

 44,8   

24,51 

   2,98         

1,90   

0,8 

1,60 

21,0 

12,6  

2,26 

6,32 

20,93 

0,44 

1,43 

0,58 

0,21 

5,87 

0,44 

0,39 

1,77 

0,64 

0,42 

0,40 

0,32 

0,68 

0,93 

4,55 

5,96 
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1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Tereny rolnicze; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy zagrodowej, ograniczonej do jednego 
siedliska na działce o powierzchni nie mniejszej nic 10000 m2  na terenach 7R, 
10R, 14R, 15R, 16R, 17R, 22R, 99R 

b) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

c) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

d) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

e) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni siedliska, 

f) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni siedliska; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 3000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 02KDW i terenów przyległychś 

b) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

c) woda - z sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC indywidualne ujCcia wody 

d) kanalizacja – przydomowe oczyszczalnie Wcieków lub zbiorniki 
bezodpływowe,  

e) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś      

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu 16R i 18R połocona w granicach strefy WIII ochrony stanowiska 
archeologicznego,   

b) obowi>zuj> odpowiednia ustalenia § 4ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

a) dla terenów 7R, 10R, 14R, 15R, 16R, 17R, 22R, 99R – 30%                                

b) dla pozostałych terenów -  0 %. 
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2. Ustalenia dla terenów o symbolu:         

2ZL 

4ZL 

6ZL 

8ZL 

9ZL 

11ZL 

13ZL 

20ZL 

27ZL 

31ZL 

45ZL 

48ZL 

55ZL 

75ZL 

78ZL 

80ZL 

85ZL 

88ZL 

91ZL 

97ZL 

Powierzchnia  ( ha)   

0,74      

0,5 

60,7  

1,54 

0,57 

31,24 

620,0 

0,42 

0,5 

6,92 

0,12    

0,28  

   1,20 

                                                 0,11 

                                                 0.08 

0,08   

1,23     

0,4 

1,04               

 0,11 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Tereny lasów; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy, 

b) na terenie 97ZL dawnym cmentarzu  ewangelickim, zachować i otworzyć  
historyczny układ przestrzenny oraz historyczne ogrodzenie, dopuszcza siC 
utworzenie lapidarium; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd –  z ulicy 01KDl, 02KDW oraz z terenów przyległychś  

 

5) Ochrona zabytków a) na terenie 13ZL wyznaczono strefy „WIII” ochrony stanowiska 
archeologicznego, 

b) w przypadku realizacji robót ziemnych na terenie 13ZL zwi>zanych z 
gospodarka leWn> obowi>zuj> odpowiednia ustalenia § 4,  

c)  realizacjC lapidarium prowadzić w uzgodnieniu ze słucb> ochrony zabytkówś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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3. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

12MN 

Powierzchnia  ( ha)   

13,0 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 5% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 10000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  70 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 02KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC indywidualne ujCcia wody 

e) kanalizacja – do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siC realizacjC 
przydomowych oczyszczalni Wcieków lub zbiorników bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś     

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
4.  Ustalenia dla terenów o symboluŚ  

25WS 

36WS 

38WS 

43WS 

98WS 

Powierzchnia  (ha) 

45,2 

5,11 

16,25 

1,47 

158,0 

1) Przeznaczenie terenu Tereny wód Wródl>dowych; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) dopuszczalne obiekty i urz>dzenia zwi>zane z eksploatacj> i ucytkowaniem 
wód, w tym budowa pomostów wCdkarskich i turystycznych   w miejscach 
niezatrzcinionych i niewymagaj>cych wycinki zadrzewieM nadwodnych 
wył>cznie na terenie 98WS, 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dostCp do terenów – poprzez tereny przyległe na zasadach okreWlonych                    
w przepisach odrCbnychś 
  

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) nalecy zabezpieczyć wody przed niekontrolowanym napływem  
zanieczyszczonych wód z terenów s>siednichś 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
5. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

44ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

1,25 

1) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urz>dzonej (parki, skwery, zieleMce); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 

a) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych, oraz obiektów infrastruktury technicznej, 
b) powierzchnia biologicznie czynna min 90%; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDl;   

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0  %. 

 
6. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

46ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,5 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziałuś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 01KDl i 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś     

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 
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7. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

47ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,58 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 65% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 600 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  20 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś      

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
8. Ustalenia dla terenów o symbolu:         

49MN  

Powierzchnia  ( ha)   

0,60 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziałuś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 01KDl i 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś     

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 
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6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
9. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

50RM,MN,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

0,35 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i 
ogrodniczych, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy usług turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działki, 

f) w przypadku rozbiórki  budynku gospodarczego zlokalizowanego 
bezpoWrednio w nieprzekraczalnej linii zabudowy, nakazuje siC odtworzyć 
budynek w tej linii; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 01KDl,   

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) w ramach terenu oznaczono zabytek objCty ochron> planem,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
10. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

51RM,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

5,80                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych, teren zabudowy usług turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 10% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 70% powierzchni działkiś 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 3000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 03KDWP, 

b) parkowanie – zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenuś                         

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
11. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

52RM,MN,U  

Powierzchnia  ( ha)   

0,83 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i 
ogrodniczych, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 01KDl,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) w ramach terenu oznaczono zabytki objCte ochron> planem,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 
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12. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

53ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

0.69 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziałówś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 03KDWP, 

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
13. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

54ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,64 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 800 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  16 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 
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6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
14. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

56ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,38 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  20 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci, 
dopuszcza siC 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
15. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

57U,MN,US  

Powierzchnia  ( ha)   

0,36 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
teren sportu i rekreacji; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 01KDl i 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 
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d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) w ramach terenu oznaczono zabytek objCty ochron> planem,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
16. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

58Ukr 

Powierzchnia  ( ha)   

0,097                               

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usług kultu religijnego;  

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- bez zmian (zakaz nadbudowy),  

b) geometria dachów – bez zmian (zakaz przebudowy), 

c) nachylenie połaci dachowych - bez zmian (zakaz przebudowy), 

d) powierzchnia zabudowy- bez zmian (zakaz rozbudowy), 

e) powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian (zakaz rozbudowy); 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDl, 

b) parkowanie – zakaz parkowania, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenuś                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) w ramach terenu oznaczono zabytek objCty ochron> planem, dla którego 
obowi>zujeŚ 

- zachowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu 

- zachowanie stolarki okiennej i drzwiowej, 

- zachowanie materiałów wykoMczenia elewacji w szczególnoWci wykoMczenia 
Wcian wiecyś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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17. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

59RM,MN,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,12 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i 
ogrodniczych, teren mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług 
turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 01KDl i 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) w ramach terenu oznaczono zabytki objCte ochron> planem,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
18. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

60RM,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

2,76                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych, teren zabudowy usług turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 10% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 3000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 03KDWP, 

b) parkowanie – zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 
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d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenuś                         

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu  znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
19. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

61MN,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,50                                           

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług 
turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 10% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDl, 03KDWP, 

b) parkowanie – zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacjC 
przydomowej oczyszczalni Wcieków, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenuś                         

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
20. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

62RM,MN,Ut,  

Powierzchnia  ( ha)   

1,03 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i 
ogrodniczych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy usług turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 
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c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 01KDl,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) w ramach terenu oznaczono zabytki objCte ochron> planem,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
21. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

63ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,61 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 
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7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
22. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

64ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,08 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziałówś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
23. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

65ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

3,5 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 
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e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu znajduje siC w strefie „WIII” ochrony stanowiska 
archeologicznego,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
24. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

66RM,MN,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

0,41 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i 
ogrodniczych, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy usług turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 01KDl,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) w ramach terenu oznaczono zabytek objCty ochron> planem,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
25. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

67ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,36 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej; 
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2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 800 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  20 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu znajduje siC w strefie „WIII” ochrony stanowiska 
archeologicznego,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
26. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

68RM,MN,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

0,65 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i 
ogrodniczych , teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy usług turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 01KDl,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  
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b) w ramach terenu oznaczono zabytki objCte ochron> planem,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
27. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

69MN,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

1,3                                            

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług 
turystyki;  

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 10% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 02KDW i 03KDWP, 

b) parkowanie – zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenuś                         

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
28. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

70ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

2,7 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 800 m2,  
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b) minimalna szerokoWć frontu działki -  20 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 02KDW, 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu znajduje siC w strefie „WIII” ochrony stanowiska 
archeologicznego,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
29. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

71ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,16 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 02KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 
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30. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

72US 

Powierzchnia  ( ha)   

0,30 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren sportu i rekreacji (placa gminna); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 10% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 75% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 02KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenuś                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
31. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

73ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,6 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 02KDW i 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         
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5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
32. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

74Ut,US 

Powierzchnia  ( ha)   

2,15                                           

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usług turystyki, teren sportu i rekreacji; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 10% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 75% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  35 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 02KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
33. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

76ML,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

0,65 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w 
oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziałówś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 03KDWP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 
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c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, do czasu realizacji sieci Wcieki 
gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
34. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

77R 

Powierzchnia  ( ha)   

7,90 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren rolniczy; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy zagrodowej, na siedlisku o powierzchni 
nie mniejszej nic 2500 m2, 

b) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

c) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

d) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

e) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni siedliska, 

f) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni siedliska; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 3000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 02KDW; 

b) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

c) woda - z sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC indywidualne ujCcia wody 

d) kanalizacja – do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wył>cznie 
zbiorniki bezodpływowe, 

e) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30%. 

 
35. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

81Ua,MN  

Powierzchnia  ( ha)   

0,13 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług administracji, teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 
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d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziałuś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 01KDl,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacjC 
przydomowej oczyszczalni Wcieków lub zbiornika bezodpływowego, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
36. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

82MN,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1.4 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług 
turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 55% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 02KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków lub zbiornika bezodpływowego, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 
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37. Ustalenia dla terenów o symbolu:         

83RM,MN  

Powierzchnia  ( ha)   

0,19 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i 
ogrodniczych, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki, 

f) w przypadku rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego 
bezpoWrednio w nieprzekraczalnej linii zabudowy, nakazuje siC odtworzyć 
budynek w tej linii; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziałuś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 01KDl i 02KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowej oczyszczalni Wcieków lub zbiornika bezodpływowego, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) w ramach terenu oznaczono zabytek objCty ochron> planem,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
38. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

84MN,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

2,30 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług 
turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 55% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 02KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 
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c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków lub zbiorników bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
39. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

86RM,MN,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

1,30                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy usług turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 60% powierzchni działki, 

f) w przypadku rozbiórki  budynku gospodarczego zlokalizowanego 
bezpoWrednio w nieprzekraczalnej linii zabudowy, nakazuje siC odtworzyć 
budynek w tej linii; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDl i 02KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków lub zbiorników bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenuś                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) w ramach terenu oznaczono zabytki objCte ochron> planem,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 
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40. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

87MN  

Powierzchnia  ( ha)   

0,22 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 02KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków lub zbiorników bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
41. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

89MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,29 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 55% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 02KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacjC 
przydomowej oczyszczalni Wcieków lub zbiorników bezodływowych, 
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f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
42. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

90MN  

Powierzchnia  ( ha)   

0,16 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziałuś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 02KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacjC 
przydomowej oczyszczalni Wcieków lub zbiornika bezodpływowego, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
43. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

92RM 

Powierzchnia  ( ha)   

1,15                             

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 10% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 75% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 3000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 02KDW, 

b) parkowanie – zakaz parkowania, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do przydomowej oczyszczalni Wcieków lub zbiornika 
bezodpływowego, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenuś                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
44. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

93ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

 0,02 

1) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urz>dzonej (parki, skwery, zieleMce); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 

a) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych, oraz obiektów infrastruktury technicznej, 
b) powierzchnia biologicznie czynna min 90%; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDl;   

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0  %. 

 
45. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

94RM,MN,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

1,37                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy usług turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 55% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDl i 02KDW, 

b) parkowanie – zgodnie z § 5 pkt. 4, 
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c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków lub zbiorników bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenuś                         

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu  znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

b) w ramach terenu oznaczono zabytki objCte ochron> planem,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4ś 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
46. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

95ZP  

Powierzchnia  ( ha)   

0,97 

1) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urz>dzonej, w tym dawny cmentarz ewangelicki (na rzucie 
kwadratu o bokach około 40 m i powierzchni około 0,16 ha) w północno-
zachodniej czCWci terenu; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) na terenie dawnego cmentarza  zachować i otworzyć  historyczny układ 
przestrzenny oraz historyczne ogrodzenie, dopuszcza siC utworzenie lapidarium,  

c) na pozostałym terenie dopuszcza siC wykonanie Wciecek parkowych wraz                   
z oWwietleniemś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziałuś 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 02KDW,  

b) parkowanie – zakaz parkowania, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicachś  

5)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

6)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
47. Ustalenia dla terenów o symboluŚ         

96MN  

Powierzchnia  ( ha)   

0,80 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 02KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 5 pkt. 4, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, dopuszcza siC realizacje 
przydomowych oczyszczalni Wcieków lub zbiorników bezodpływowych, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działekś                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>ś 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 3ś 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 

§ 10. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 12,75 ha, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 01KDl, 02KDW, 03KDWP: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) 01KDl - ulic publiczne klasy lokalnej, 

b) 02KDW - ulice wewnętrzne gminne, 

c) 03KDWP - ulice wewnętrzne ”ozostaJe; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulic publicznych i wewnętrznych gmin-

nych i wewnętrznych ”ozostaJych wyznaczają linie rozgraniczające okre`lone na rysunku ”lanu ”o-

krywające się z istniejącymi granicami dziaJek; 
3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) nowe zjazdy ”ubliczne i indywidualne mogą być lokalizowane na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 

b) nawierzchnię ulicy 01KŚl realizować z elementów kamiennych (np. kamieL ciosany) lub drobno-

wymiarowych elementów betonowych (n”. starobruk) w kolorze kamienia naturalnego, bez 

chodników wyodrębnionych krawęwnikiem, 

c) ”rzestrzeL ulic w liniach rozgraniczających mowe sJuwyć do ”rowadzenia sieci infrastruktury tech-

nicznej podziemnej; 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

Ustalenia koLcowe 

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

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

Województwa Zachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Czaplinek. 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

StanisJaw KuczyLski 
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ZaJączniki do uchwaJy Nr XLIV/377/09 

Rady Miejskiej w Czaplinku 
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ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cza”linek obręb Ostroróg 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

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

plinku rozstrzyga, co nastę”uje: 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cza”linek obręb Ostroróg w”JynęJo 25 ”ism 

zawierające uwagi, które rozstrzygnięto wg ”oniwszej tabeli: 

 
LP. 

Data wpływu 

Nr 
ewidencyjny 

działki ObrCb TreWć uwagi 

Sposób rozstrzygniCcia 

1. 06.08.09 64/6 Ostroróg 

wykreWlenie drogi z planu i 
zachowanie dojazdu do 
jeziora przez działki 64/3ś 
65/11 

uwzglCdniono 

2. 06.08.09 65/13 Ostroróg 

wykreWlenie drogi z planu i 
zachowanie dojazdu do 
jeziora przez działki 64/3ś 
65/11 

uwzglCdniono 

3. 06.08.09 65/10 Ostroróg 

wykreWlenie drogi z planu i 
zachowanie dojazdu do 
jeziora przez działki 64/3ś 
65/11 

uwzglCdniono 

4. 18.08.09 
65/9; 64/3; 
65/11 

Ostroróg 

wykreWlenie drogi z planu i 
zachowanie dojazdu do 
jeziora przez działki 64/3ś 
65/11 

uwzglCdniono 

5. 14.08.09 64/7; 65/6 Ostroróg 

wykreWlenie drogi z planu i 
zachowanie dojazdu do 
jeziora przez działki 64/3ś 
65/12 

uwzglCdniono 

6. 18.08.09 
78/9; 78/5; 
78/10 

Ostroróg 
wykreWlenie drogi z planu i 
nie rozdzielanie działek 78/1 
z dz. 78/2 i 78/9 

uwzglCdniono 

7. 21.08.09 
78/9; 78/5; 
78/10 

Ostroróg 
wykreWlenie drogi z planu i 
nie rozdzielanie działek 78/1 
z dz. 78/2 i 78/9 

uwzglCdniono 

8. 24.08.09 
78/9; 78/5; 
78/10 

Ostroróg 
wykreWlenie drogi z planu i 
nie rozdzielanie działek 78/1 
z dz. 78/2 i 78/9 

uwzglCdniono 

9. 24.08.09 77/12; 77/13 Ostroróg wykreWlenie drogi z planu uwzglCdniono 

10. 18.08.09 
64/3; 65/9; 
65/11 

Ostroróg wykreWlenie drogi z planu 
uwzglCdniono 

11. 21.08.09 78/1 Ostroróg wykreWlenie drogi z planu uwzglCdniono 

12. 24.08.09 76/5 Ostroróg wykreWlenie drogi z planu uwzglCdniono 

13. 25.08.09   Ostroróg wykreWlenie drogi z planu uwzglCdniono 

14.  
27.08.09 

64/3, 64/7, 
64/6, 65/6; 
65/5; 65/11 

Ostroróg WykreWlenie drogi z planu  
uwzglCdniono 
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15. 27.08.09 
78/2; 78/5; 
78/10 

Ostroróg WykreWlenie drogi z planu 
uwzglCdniono 

16. 31.08.09 

217/1, 217/2, 
217/3, 217/4, 
217/5,217/6, 
217/8, 217/9 

Ostroróg 

Z gruntów rolnych na tereny 
pod zabudowC mieszkalna 
jednorodzinna z garacem i 
budynkiem  

uwaga nie uwzglCdniona,  
w wyniku przeprowadzonej 
procedury planistycznej nie 
przewidziano intensywnego 
zagospodarowania terenu ze 
wzglCdu na warunki 
ekofizjograficzne (teren 
podmokły, słaba noWnoWć 
gruntów), dopuszczono 
natomiast mocliwoWć 
ekstensywnego 
zagospodarowania zabudow> 
zagrodow> i przyjCto 
korzystne warunki ich 
realizacji 

Z gruntów rolnych na tereny 
pod zabudowC turystyczno – 
usługow> 

217/7 

Z gruntów rolnych na tereny 
pod zabudowC mieszkalna 
jednorodzinn>, letniskow> do 
10 domów letniskowych, 

Z roli na zabudowC 
turystyczno-usługowa i placC 

17. 31.08.09  Ostroróg 
wykreWlenie dróg 
dojazdowych pomiCdzy 
istniej>ca droga a jeziorem 

uwzglCdniono 

18. 31.08.09 65/5 Ostroróg pozostawienie terenu bez 
zmian 

uwzglCdniono 

19. 28.08.09 84, 85/2  Ostroróg Przeznaczenie działek pod 
zabudowC zagrodow> 

uwzglCdniono 

20. 01.09.09  Ostroróg 
wykreWlenie dróg 
dojazdowych pomiCdzy 
istniej>ca droga a jeziorem 

uwzglCdniono 

21. 02.09.09 
Wł. działki 
66/2 

Ostroróg 
Ostroróg 

- wykreWlenie drogi  
- pozostawienie działki jako 
gruntu rolnego, 
- brak mocliwoWci realizacji 
placy i pomostów z uwagi na 
niekorzystne uwarunkowania, 
- zmiana przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele 
turystyczne doprowadzi do 
degradacji gleby, 
wprowadzone zmiany  nie 
odzwierciedlaj>  potrzeb 
społeczeMstwa 
- zła skala  opracowania, 
- wprowadzenie funkcji 
turystycznej wzdłuc linii 
brzegowej spowoduje 
wzmocenie hałasu oraz 
zanieczyszczenia, 
- brak mocliwoWci budowy 
chodnika na ulicy oznaczonej 
symbolem KDI 
 

uwzglCdnionoś  
ustalenia planu pozostawiaj> 
mocliwoWć przekształcenia 
gruntu rolnego (zabudowa 
zagrodowa) na usługi 
turystyczne właWcicielom 
nieruchomoWciś 
czCWć uwagi ma charakter 
teoretyczno-wartoWciuj>cy i 
nie ma odniesienia do ustaleM 
planu 
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22. 02.09.09 
 
Wł. działek 
64/2,65/4 

Ostroróg 

- wykreWlenie drogi  
- pozostawienie działki jako 
gruntu rolnego, 
- brak mocliwoWci realizacji 
placy i pomostów z uwagi na 
niekorzystne uwarunkowania, 
- zmiana przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele 
turystyczne doprowadzi do 
degradacji gleby, 
wprowadzone zmiany  nie 
odzwierciedlaj>  potrzeb 
społeczeMstwa 
- zła skala  opracowania, 
- wprowadzenie funkcji 
turystycznej wzdłuc linii 
brzegowej spowoduje 
wzmocenie hałasu oraz 
zanieczyszczenia, 
- brak mocliwoWci budowy 
chodnika na ulicy oznaczonej 
symbolem KDI 
 

uwzglCdnionoś ustalenia planu 
pozostawiaj> mocliwoWć 
przekształcenia gruntu rolnego 
(zabudowa zagrodowa) na 
usługi turystyczne 
właWcicielom nieruchomoWciś 
czCWć uwagi ma charakter 
teoretyczno-wartoWciuj>cy i 
nie ma odniesienia w 
ustaleniach planu 

23. 02.09.09 Wł. dz. 66/4 Ostroróg 

- budowa drogi niezasadna 
- zła skala opracowania, 
- brak mocliwoWci budowy 
chodnika na KDI 
- brak wskazania 
lokalizacyjnego dla terenu 
placu zabaw, 
- zbCdne nałocenie ochrony 
konserwatorskiej na 
wiCkszoWć zabudowaM w 
Ostrorogu, 
- uwarunkowania terenu nie 
pozwol> na realizacje ustaleM 
dla terenu działki, 

UwzglCdniono z wyj>tkiem 
ustaleM w zakresie ochrony 
konserwatorskiej – ustalenia s> 
wynikiem wniosku i 
uzgodnieM z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytkówś  
Lokalizacja placu zabaw jest 
dopuszczalna na terenie 
oznaczonym symbolem 
57U,MN,US i 72US 

24. 03.08.09  Ostroróg 

- poprawienie  mocliwoWci 
wjazdu na działki lec>ce 
wzdłuc drogi oznaczonej nr 
72/17 

uwzglCdniono 

25. 07.08.09  Ostroróg 

- sprecyzowanie zapisów 
dotycz>cych sieci kanalizacji 
sanitarnej, zbiorników 
bezodpływowych i 
oczyszczalni przydomowych 

uwzglCdniono 

 

Uwzględnienie ”owywszych uwag ”olegaJo ”rzede wszystkim na rezygnacji z projektowanej drogi pomię-
dzy drogą juw istniejącą i brzegiem jeziora, a takwe na rezygnacji z ”lanowanej wcze`niej intensyfikacji za-

gospodarowania brzegu jeziora. Ze względu na o”owiedzenie się za takim rozwiązaniem wszystkich wJa-

`cicieli nieruchomo`ci (takwe w ramach debaty publicznej w dniu 14 sierpnia 2009 r. a takwe dodatko-

wych konsultacji s”oJecznych) wobec braku wcze`niejszych wniosków i uwag temu przeciwnych 

stwierdzono, we uwzględnienie uwag w tym zakresie nie narusza warunków uzgodnieL dokonanych w to-

ku procedury planistycznej i interesów wJa`cicieli wszystkich nieruchomo`ci. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 82 ｦ 13890 ｦ Poz. 2166 

 

ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania ｭobręb Ostrorógｬ 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

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

plinku rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, tj. budowa nawierzchni ulicy lokalnej i ulic wewnętrznych gminnych oznaczonych odpo-

wiednio symbolem 01KDl i 02KDW, urządzenie zieleni na terenach oznaczonych symbolem ZP oraz bu-

dowa infrastruktury technicznej, w szczególno`ci budowa o`wietlenia ulicznego, budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej, budowa sieci wodociągowej, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zadania wJasne gminy. 

2. Realizacja ulic wewnętrznych ”ozostaJych (istniejących) okre`lonych na rysunku ”lanu symbolem 

03KDWP oraz realizacja infrastruktury technicznej w tych ulicach, nalewy wyJącznie do wJa`cicieli lub 
uwytkowników wieczystych tych ulic. 

3. Realizacja inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 odbywać się będzie eta”owo - ustalenia planu 

do”uszczają stosowanie rozwiązaL technicznych, zastę”czych, które nie ograniczają realizacji ”ozostaJych 
jego ustaleL. 

4. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywać się będzie z budwetu gminy na 

mocy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 

ze zm.), przy czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej gminy; 

2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej w s”rawie wieloletnich ”rogramów inwestycyjnych. 

5. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, usta-

wą o gos”odarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska. 

§ 2. 1. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii związane z dziaJaniami inwestycyjnymi 

realizowanymi przez gminę (”rzyJącza energetyczne) realizowane będą w s”osób okre`lony w ustawie 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) 

przez dystrybutora energii. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 odbywać się będzie z budwetu gminy na mo-

cy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze 

zm.) oraz stosownych umów zawartych z dystrybutorem energii. 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo energetyczne, Prawo budowlane i ustawą Prawo ochrony `rodowiska. 


