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UCHWAIA NR VI/68/11 

 RADY GMINY KOZIELICE 

 z dnia 1 wrze`nia 2Ń11 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

terenu ”oJowonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; 

Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

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

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rady Gminy Kozielice ustala, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr IX/51/2007 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 ”audziernika 2007 r. oraz po 

stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzen-

neg“ gminy K“zielice uchwal“neg“ uchwaJą Nr XXV/261/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 

2001 r., zmieni“neg“ uchwaJą Nr XV/125/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 wrze`nia 2004 r. oraz 

uchwaJą Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r., uchwala się miejsc“wy ”lan 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ terenu ”“J“w“neg“ w “brębie ge“dezyjnym Mieln“ Pyrzyckie, gmina 
Kozielice, zwany dalej planem. 2. UchwaJa “b“wiązuje na “bszarze o powierzchni 91,35 ha, w “brębie 
Mielno Pyrzyckie, w granicach “znacz“nych na zaJączniku nr 1 d“ niniejszej uchwaJyŁ 3Ł źaJączniki sta-

n“wiące integralną czę`ć uchwaJy: 1) zaJącznik nr 1, będący graficzną czę`cią ”lanu s”“rządz“ną na ma-

pie w skali 1: 5000 - zwany dalej rysunkiem ”lanu, 2) zaJącznik nr 2, będący graficzną czę`cią ”lanu s”o-

rządz“ną na mapie w skali 1: 1000, “bejmujący czę`ć “bszaru ”lanu “znacz“ną na zaJączniku nr 1 3) 

zaJącznik nr 3 r“zstrzygnięcie o s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu ”lanu, 4) zaJącznik nr 4 rozstrzy-

gnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finans“wania, 5) zaJącznik nr 5 - wyrys ze studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“da-

r“wania ”rzestrzenneg“ gminy K“zieliceŁ 4Ł Przedmi“tem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenu ”“d funkcję 
mieszkani“wą, rekreacyjną, usJug“wą, infrastrukturę techniczną i k“munikację a takwe funkcję le`ną “raz 
r“lniczą, w tym z zabud“wą zagr“d“wąŁ 

§ 2. 1Ł Ustala się nastę”ujące zasady k“nstrukcji ”lanu: 1) “bszar ”lanu ”“dziel“n“ na 64 jedn“stek 
elementarnych rozdzielonych liniami r“zgraniczającymi “znacz“nymi na rysunku ”lanu; 2) dla “bszaru 
caJeg“ ”lanu w rozdziale 2 w”r“wadz“n“ ustalenia “gólne d“tyczące wszystkich jedn“stek elementar-

nych, o ile nie wskazan“ inaczej; 3) dla ”“szczególnych jedn“stek elementarnych sf“rmuJ“wano ustalenia 

szczegóJ“we zawarte w r“zdziale 3Ł 2Ł Ustala się nastę”ujące zasady k“nstrukcji rysunku ”lanu - zaJącz-

nika graficzneg“: 1) rysunek ”lanu zawiera się w dwóch zaJącznikach graficznych: a) zaJącznik nr 1 rysu-

nek planu w skali 1: 5000 zawierający granice planu, granice jedn“stek “bjętych zakazem zabud“wy “raz 
granice terenu ”rzedstawi“neg“ na zaJączniku nr 2; b) zaJącznik nr 2 rysunek planu w skali 1: 1000, po-

Judni“w“ - zach“dnia czę`ć ”lanu zawarta w granicach “znacz“na na zaJączniku nr 1, 2) kawdy teren ele-

mentarny oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000 i 1: 5000 oraz w tek`cie ”lanu identyfikat“rem 
cyfrowo - literowym (symbol terenu); liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza 

gJówną funkcję terenu lub klasyfikację funkcj“nalną dr“giŁ 3Ł Ustalenia ”lanu zawarte w tek`cie uchwaJy 
“bejmują tereny “znacz“ne na rysunkach ”lanu nastę”ującymi symb“lami: ML - tereny zabudowy rekre-

acyjnej US - tereny sportu i rekreacji RM - teren zabudowy zagrodowej ZP - teren zieleni urządz“nej źL - 
teren lasu RL - tereny rolne przeznaczone do zalesienia E - teren infrastruktury technicznej, stacja trans-

formatorowa K - tereny ”rze”“m”“wni `cieków; R - tereny rolnicze; UE - teren uwytku ek“l“giczneg“ KŚŚ 
- teren drogi publicznej klasy dojazdowej KDW - teren dr“gi wewnętrznej 4Ł Ustala się nastę”ujący ukJad 
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formalny, zawartych w § 8 ustaleL szczegóJ“wych dla jedn“stek elementarnych: 1) ”“wierzchnia terenu, 
2) przeznaczenie terenu, 3) kompozycja i typ zabudowy, 4) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu, 5) zasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci, 6) zasady 
“chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej, 7) ustale-

nia k“munikacyjne, 8) ustalenia inwynieryjneŁ 

§ 3. Ilekr“ć w uchwale jest mowa o: 1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię, 
której nie m“we ”rzekr“czyć zabud“wa w kierunku granicy jedn“stki elementarnej; d“”uszcza się utrzy-

manie, uwytk“wanie i rem“nty istniejących budynków zl“kaliz“wanych ”“za tą linią, chyba we wyraunie 
nakazan“ ich likwidację, 2) “b“wiązującej linii zabud“wy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię, na której winny 
być ustawi“ne elewacje fr“nt“we budynków jedn“stce, o ile inne usytu“wanie budynków nie z“staJ“ 
wyraunie wskazane w ustaleniach szczegóJ“wych i na rysunku planu, 3) jednostce elementarnej - nalewy 
”rzez t“ r“zumieć ciągJy ”rzestrzennie teren wydziel“ny linią r“zgraniczającą i oznaczony symbolem cy-

frowo-liter“wym, jedn“r“dny ”“d względem ”rzeznaczenia i zasad zag“s”“dar“wania, na którym ”lan 
w”r“wadza jedn“lite ustalenia, 4) “gr“dzeniu awur“wym - nalewy ”rzez t“ r“zumieć “gr“dzenie, w którym 
Jączna ”“wierzchnia ”rze`witów (“tw“rów) ”“winna wyn“sić, c“ najmniej 50% ”“wierzchni czę`ci “gro-

dzenia między sJu”ami, 5) wys“k“`ci zabud“wy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”i“n“wy wymiar licz“ny “d 
”“zi“mu terenu ”rzy najniwej ”“J“w“nym wej`ciu d“ budynku d“ na najwywej ”“J“w“nej krawędzi dachu, 6) 
wys“k“`ć elewacji budynku - nalewy ”rzez t“ r“zumieć, ”i“n“wy wymiar budynku licz“ny “d istniejąceg“ 
”“zi“mu terenu ”rzy najniwej ”“J“w“nym wej`ciu d“ budynku d“ d“lnej krawędzi ”“Jaci dach“wej, 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. W zakresie ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“, ustala się: 1) realizację za”isów ustaleL 
szczegóJ“wych w zakresie, linii zabud“wy, szer“k“`ci i wys“k“`ci elewacji, kąta nachylenia dachu, wy-

s“k“`ci gJównej kalenicy, ukJadu ”“Jaci dach“wych i kierunku gJównej kalenicy w stosunku do frontu 

dziaJki, 2) st“s“wanie jedn“litych r“dzajów “gr“dzeL w ramach jednej ”ierzei, 3) ”“z“staJe zasady “chro-

ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“ realiz“wane są ”rzez za”isy w ustaleniach szczegóJ“wych dla ”o-

szczególnych jedn“stek elementarnych zawartych w rozdziale 3, w punktach 3, 4 i 6. 4) zakaz lokalizacji 

“biektów tymczasowych. 

§ 5. W zakresie “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu, ustala się: 1) “b“wiązek zach“wania ist-

niejących urządzeL meli“racji w“dnych; d“”uszcza się m“wliw“`ć ”rzebud“wy istniejących r“wów melio-

racyjnych po uzgodnieniu z zarządcą meli“racji 2) “chr“nę `ród”“lnych “czek w“dnych ”“”rzez: a) ”“zo-

stawienie jak“ czę`ci zieleni urządz“nej, b) ”“Jączenie “czek w“dnych terenami ziel“nymi w celu zacho-

wania l“kalnych k“rytarzy ek“l“gicznychŁ 2) “b“wiązek za”ewnienia d“stę”u d“ istniejących urządzeL 
melioracji w“dnych 3) “b“wiązek ”rzyJączania terenów i budynków d“ sieci kanalizacyjnej; d“”uszcza się 
m“wliw“`ć wyk“nania ”“dJączenia d“ zbi“rników bez“d”Jyw“wych wyJącznie d“ czasu realizacji sieci 
kanalizacyjnej; 4) zakaz odprowadzania jakichkolwiek nie oczyszcz“nych `cieków d“ gruntu, r“wów me-

lioracyjnych i wód ”“wierzchni“wych “raz r“lniczeg“ wyk“rzystywania `ciekówŁ 5) “b“wiązek za”ewnie-

nia dla kawdej nieruch“m“`ci, miejsc na ”“jemniki sJuwące d“ czas“weg“ gr“madzenia “d”adów staJych; 
6) zakaz lokalizacji przedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“, z wyJączeniem ele-

mentów infrastruktury technicznej “kre`l“nych w planie; 7) na obszarach zabudowy zagrodowej oznaczo-

nych symbolem RM - wyklucza się chów lub h“d“wlę zwierząt w systemie wielkostadnym w liczbie 

większej niw 20 duwych jedn“stek ”rzeliczeni“wych (ŚJP), lecz nie większej 150 sztuk rzeczywistych 

w jednym g“s”“darstwie 8) na ”“trzeby “chr“ny ”rzed haJasem, o których m“wa w ”rze”isach “dręb-

nych d“ terenów ”rzeznacz“nych na cele rekreacyjn“ - wy”“czynk“we zalicza się tereny: ML, źP, 9) Na 
obszarze planu, na gruntach rolnych III i IV klasy b“nitacyjnej ”rzed ”rzystą”ieniem d“ ”rac bud“wlanych 
nakazuje się zdjąć warstwę “rn“”róchniczną i wyk“rzystać ją d“ celów r“lniczychŁ 

§ 6. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się: 1) “chr“nę “znacz“nej na 
zaJączniku nr 1. Strefa ｭW IIIｬ- ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polega-

jącą na ”r“wadzeniu interwencyjnych badaL arche“l“gicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. 

Strefa WŁIII “bejmuje stan“wiska ujęte w ewidencji sJuwby k“nserwat“rskiejŁ W strefie “b“wiązuje a) ”la-

n“wanie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi w porozumieniu z odpo-

wiednim “rganem dsŁ “chr“ny zabytkówŁ b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na 
terenie “bjętych realizacją ”rac ziemnych, na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi d“tyczącymi 
“chr“ny zabytków, 2) strefa ｭKｬ - ochrony zieleni komponowanej parku podworskiego otoczonego czę-
`ci“w“ zach“wanym “gr“dzeniem kamiennymŁ W strefie w”r“wadza się nastę”ujące warunki “chr“ny: a) 
rek“m”“zycja ukJadu ”arku, b) sanacja drzew“stanu, c) w”r“wadzenie maJej architekturyŁ 
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§ 7. 1Ł źa “bszary ”rzestrzeni ”ublicznej uznaje się tereny: 1) Śróg ”ublicznych i wewnętrznych 
oznaczonych symbolami: KDD i KŚW 2) Teren zieleni urządz“nej “znacz“ny symb“lem źP 3) Ogr“dzenia 
dziaJek lewących na granicach terenów wymieni“nych w pkt 1, 2, 2Ł źasady ksztaJt“wania “bszarów 
”rzestrzeni ”ublicznej zawarte są w ustaleniach szczegóJ“wych, w rozdziale 3 

§ 8. 1. W “bszarze “bjętym ”lanem ustala się “b“wiązek wydzielania n“wych dziaJek bud“wlanych 
zgodnie z zasadami “kre`l“nymi dla ”“szczególnych terenów “raz liniami “b“wiązk“weg“ ”“dziaJu “zna-

czonymi na rysunku planu. 2Ł Na terenach, na których wyznacz“n“ linie ”“dziaJu d“”uszczalneg“, m“wli-
we jest zach“wanie ”“dziaJu istniejąceg“Ł 3Ł Kąt ”“J“wenia granic wydzielanych dziaJek w stosunku do 

”asa dr“g“weg“ musi się mie`cić w przedziale 88-92º, z zastrzeweniem ust. 4, 5 i 6 4Ł Kąt ”“J“wenia gra-

nicy dziaJki w st“sunku d“ ”asa dr“g“weg“ m“we być inny jeweli wynika t“ z wyznaczonych linii rozgrani-

czających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach g“s”“dar“wania “raz w linii ”“dziaJu wy-

znaczonych na rysunku planu 5. P“z“staJe zasady ”“dziaJu i scalania nieruch“m“`ci wedJug ustaleL 
szczegóJ“wych zarytych w rozdziale 3 

§ 9. P“wiązanie zewnętrzne ukJadu k“munikacyjneg“ “dbywa się 1) w kierunku ”óJn“cnym ”“”rzez 
k“ntynuację, ”rzebiegającej ”rzez “bszar ”lanu, dr“gi gminnej (oznaczona symbolem 01 KDD) do wsi 

Mielno Pyrzyckie 2) w kierunku wsch“dnim ”“”rzez k“ntynuację, ”rzebiegającej ”rzez “bszar ”lanu, dr“gi 
gminnej 05 KŚŚ d“ ”r“wadzącej d“ Mielna Pyrzyckieg“ “d str“ny ”“Judni“wej- 

§ 10. W zakresie “bsJugi w infrastrukturę techniczną w ”“szczególnych branwach w”r“wadza się na-

stę”ujące ustalenia: 1Ł W zakresie zaopatrzenia w w“dę ustala się: 1) za“”atrzenie z projektowanej sieci 

w“d“ciąg“wej, ”“dJącz“nej d“ sieci gminnej dr“gą KŚŚ 01 2) ”arametry sieci w“d“ciąg“wych - Ø 80 ¸ 160 

mm 3) zaopatrzenie w w“dę d“ celów ”rzeciw”“war“wych z hydrantów \ zamontowanych na sieci wodo-

ciąg“wej “raz z jezi“ra lewąceg“ ”“za zach“dnią granica ”lanu 4) za“”atrzenie w w“dę ”itną w sytuacjach 

kryzys“wych realiz“wać zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi 2. W zakresie “d”r“wadzania `cieków ustala 
się: 1) “d”r“wadzenie `cieków d“ ”r“jekt“wanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjn“-tJ“cznej, d“ “czysz-

czalni w miejsc“w“`ci K“zielice, znajdującej się ”“za “bszarem “bjętym granicami ”lanu, 2) ”arametry 
nowoprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Ø 150 ¸300 mm, 3) parametry kanalizacji 

tJ“cznej: Ø 35 ¸90 mm 4) “b“wiązek ”rzyJączania terenów i budynków d“ sieci kanalizacyjnej; d“”uszcza 
się m“wliw“`ć wyk“nania ”“dJączenia d“ zbi“rników bez“d”Jyw“wych wyJącznie d“ czasu realizacji sieci 
kanalizacyjnej; 3. W zakresie “d”r“wadzania wód deszcz“wych ustala się: 1) d“”uszcza się ”“wierzch-

ni“we “dw“dnienie dróg i ulic “raz l“kalizację “dst“jnika lub studni chJ“nnej w miejscu gr“madzenia się 
nadmiaru wody, 2) projektowane sieci kanalizacji deszczowej w parametrach od Æ 200 ¸ 400 mm pro-

wadzonych w liniach r“zgraniczających dróg, 3) w“dy deszcz“we skanaliz“wane ”“ u”rzednim “czysz-

czeniu s”r“wadzić d“ “czek w“dnych znajdujących się na terenach źP lub d“ r“wów melioracyjnych 4) 

wyloty z kanalizacji deszcz“wych wy”“sawyć w separatory substancji ropopochodnych, 5) tereny zieleni 

urządz“nej “znacz“ne symb“lami 1,2,3,4 źP ”“Jączyć ”“d ”lan“wanymi dr“gami ”rze”ustami o `rednicy 
minŁ 400 mm, za”ewnić “d”Jyw nadmiaru wody z terenu 31 ZP poprzez teren 30 ZP w kierunku lasu. 4) 

d“”uszcza się “d”r“wadzenie wód “”ad“wych z ”“Jaci dach“wych na wJasny teren, zg“dnie z przepisami 

Prawa budowlanego. 4. W zakresie gromadzenia i unieszk“dliwiania “d”adów ustala się wstę”ną segre-

gację “d”adów staJych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach w “brębie ”“szczegól-

nych dziaJek i wywóz zg“dnie z ”rzyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami. 5. W zakresie za-

opatrzenia w energię elektryczną ustala się: 1) zasilanie “bszaru opracowania ze stacji transformatoro-

wych 15/0,4 kV, lewącej ”“za granica ”lanu w miejsc“w“`ci Mieln“ Pyrzyckie ”rzez ”lan“wane na tere-

nach 34 i 35 E stacje transformatorowe 2) projektowane na terenie 34 i 35 E stacje transformatorowe 

zasilić linią `rednieg“ na”ięcia - 15 kV, od stacji transformatorowej o której m“wa w pkt 1. 3) planowane 

“biekty zasilić r“zdzielczą siecią kabl“wą niskieg“ na”ięcia - 0,4 kV, 6. W zakresie zaopatrzenia w cie”J“ 
ustala się: 1) r“z”r“sz“ny system “grzewania, z zast“s“waniem uródeJ cie”Ja zasilanych ek“l“gicznymi 
n“`nikami energii - ”aliwa ”Jynne, gaz“we, energia elektryczna, energia sJ“neczna, energia, ”“m”y cie”Ja, 
7. W zakresie telek“munikacji ustala się: 1) “bsJugę z projektowanej sieci telekomunikacyjnej w liniach 

rozgraniczających dróg na warunkach “kre`l“nych ”rzez zarządcę dr“gi; 2) “b“wiązek kabl“wania n“wej 
sieci telek“munikacyjnej; 3) d“”uszcza się l“kalizację infrastruktury telek“munikacyjnej ”“d warunkiem 
minimalizacji w”Jywu bud“wli i urządzeL na kraj“brazŁ 

§ 11. 1. Teren ”lanu “bjąć zasięgiem akustycznym systemu alarm“wania o zagr“weniach zg“dnie z wy-

mogami “br“ny cywilnej “kre`l“nymi w ”rze”isach “drębnychŁ 2Ł Przy ”r“jekt“waniu “biektów bud“wla-

nych nalewy za”ewnić “chr“nę ludn“`ci zg“dnie z wymogami obrony cywilnej “kre`l“nymi w przepisach 

“drębnychŁ 3Ł Na terenach zabud“wy zagr“d“wej, “znacz“nych symb“lem RM, d“”uszcza się dziaJaln“`ć 
związaną z agr“turystyką “raz bud“wę “biektów bud“wlanych na ”“trzebę tej dziaJaln“`ciŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 12. Śla jedn“stek elementarnych wskazanych na zaJączniku graficznym nr 2 w”r“wadza się nastę-
”ujące ustalenia 

1) 1. Teren zabudowy rekreacyjnej - 1 ML 1) Powierzchnia 1,25 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca, b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci: - 9,0 m “d linii r“zgraniczających dr“gi: 06 KŚW i 07 KDW c) 

nieprzekraczalna linia zabudowy: 15 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 01 KŚŚ “raz 9,0 m od drogi 

06 KDW na fragmencie zg“dnie rysunkiem ”lanu d) kalenice budynków równ“legle d“ dr“gi 06 KŚW, 
4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) ”“wierzchnia za-

budowy do 9% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m c) dachy dwuspadowe 

symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna minimum 80% 

”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) P“dziaJ nieruch“m“`ci 
zgodnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - 

szer“k“`ć fr“ntu - 34 m - powierzchnia 1815 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzic-

twa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, 
b) “gr“dzenia awurowe o wys“k“`ci d“ 1,5 m, c) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustale-

nia k“munikacyjne a) ObsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 05 KDL b) Parkowanie w granicach wJa-

snych dziaJki, 8) Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 05 KŚL b) ”“z“staJe za-

sady “bsJugi w infrastrukturę techniczną wg § 10. 

2) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 ML 1) Powierzchnia 1,34 ha 2) Przeznaczenie te-

renu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnosto-

jąca, b) “b“wiązująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci: - 10,0 m “d linii r“zgraniczającej dr“gi: 06 KŚW 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy: - 18 m “d linii r“zgraniczających tereny “znacz“ne 26 źL i 27 RL 

oraz 10 m “d dr“gi 07 KŚW d) kalenice budynków równ“legle do drogi 06 KDW 4) Parametry 

i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 8% 

”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne 

o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”owierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni 

dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci zg“dnie z ry-

sunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - szer“k“`ć fr“n-

tu - 38 m - powierzchnia 2400 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ 

i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gr“dzenia awu-

rowe o wys“k“`ci d“ 1,5 m, c) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne 
a) ObsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 06 KDW b) Parkowanie w granicach wJasnych dziaJki, 8) 
Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 05 KŚW b) ”“z“staJe zasady “bsJugi 

w infrastrukturę techniczną wg § 10. 

3) Teren zabud“wy związanej z “bsJugą rekreacyjn“ - s”“rt“wą - 3 US 1) Powierzchnia 0,32 ha 2) Prze-

znaczenie terenu Teren zabud“wy związanej z “bsJugą rekreacyjn“ - s”“rt“wą 3) K“m”“zycja i typ 

zabudowy a) zabudowa w“ln“st“jąca b) “b“wiązująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 10 m od granicy 

drogi 07 KDW zgodnie z rysunkiem planu c) nieprzekraczalna linia zabudowy 18 m od linii rozgrani-

czającej teren 27 RL “raz ”“ 8 m od wschodniej i zachodniej granicy terenu. d) kalenica równ“legle 
do drogi 07 KDW. 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu 
a) powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m c) 

dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, a) ”“wierzchnia bi“l“gicznie 
czynna minimum 70% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) 
d“”uszcza się ”“dziaJ na dwie dziaJki, b) minimalne ”arametry dziaJki: - szer“k“`ć fr“ntu - 24,5 m - 

powierzchnia 1590 m². 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabyt-

ków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gr“dzenia awur“we 

o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) d“”uszcza się l“kalizację n“`ników reklam“wych o ”“wierzchni nie większej 

niw 1 m² na budynek 7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 07 KDW b) 

parkowanie w granicach wJasnych dziaJki, wydzielić 5 miejsc ”“st“j“wych na kawdej dziaJce 8) Usta-

lenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 07 KŚW b) ”rzebieg istniejąceg“ kabla tele-

techniczneg“ na zasadach sJuwebn“`ci, w razie kolizji z ”lan“waną zabud“wą d“ ”rzeJ“wenia c) ”“zo-

staJe zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną wg § 10. 

4) Teren sportu i rekreacji - 4 US 1) Powierzchnia 0,47 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren sportu i rekre-

acji 3) Kompozycja i typ zabudowy lokalizacja boiska lub kilku boisk sportowych o nawierzchni prze-

puszczalnej lub nieprzepuszczalnej z zachowaniem wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie 
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czynnej. 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) zakaz 
zabudowy kubaturowej b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) 
Zasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci Jedna dziaJka w liniach r“zgraniczających teren 6) 

źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicz-

nej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) za-

kaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu 

z drogi 07 KWD b) parkowanie w granicach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miejsca postojowe 8) Usta-

lenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 07 KŚW c) ”“z“staJe zasady “bsJugi w infra-

strukturę techniczną wg § 10. 

5) Teren zabudowy rekreacyjnej - 5 ML 1) Powierzchnia 0,19 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 8 m od linii rozgraniczającej dr“gi 13 KŚW c) nie”rzekraczalna li-
nia zabudowy 18 m “d linii r“zgraniczającej teren 27 RL “raz 10 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 
07 KWŚ d) kalenica budynku równ“legle d“ dr“gi 13 KŚW 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki, b) 
wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m, c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 
25-35°, d) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna minimum 80% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki 

scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci na dwie dziaJki zg“dnie z rysunkiem planu 

wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - szer“k“`ć fr“ntu - 50 m - po-

wierzchnia 1850 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków 
“raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gr“dzenia awur“we o wy-

s“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga 
komunikacyjna terenu z drogi 13 KWD b) parkowanie w granicach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miej-

sca ”“st“j“we na kawdej dziaJce 8) Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 
13 KŚW c) ”“z“staJe zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną wg § 10. 

6) Teren zabudowy rekreacyjnej - 6 ML 1) Powierzchnia 0,52 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 8 m od linii r“zgraniczającej dr“gi 14 KŚW i 11 KDW c) nieprze-

kraczalna linia zabudowy 18 m “d linii r“zgraniczającej teren 27 RL d) kalenica budynku równ“legle 
do drogi 14 KDW 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) 
powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m c) da-

chy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna 
minimum 80% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ 
nieruch“m“`ci zg“dnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arame-

try dziaJki: - szer“k“`ć fr“ntu - 38 m - powierzchnia 1150 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyro-

dy, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL be-

t“n“wych, b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 
7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 14 KWD b) parkowanie w grani-

cach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miejsca ”“st“j“we na kawdej dziaJce 8) Ustalenia inwynieryjne a) 
“bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 14 KŚW c) ”“z“staJe zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną 
wg § 10. 

7) Teren zabudowy rekreacyjnej - 7 ML 1) Powierzchnia 1,66 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 8 m “d linii r“zgraniczającej dr“gi 14 KŚW i 11 KDW c) nieprze-

kraczalna linia zabudowy 18 m “d linii r“zgraniczającej teren 28 RL d) kalenica budynku równ“legle 
do drogi 14 KDW 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) 
powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m c) da-

chy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna 
minimum 80% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ 
nieruch“m“`ci zg“dnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arame-

try dziaJki: - szer“k“`ć fr“ntu - 31 m - powierzchnia 1950 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyro-

dy, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL be-

tonowych, b) ogrodzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 
7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 11 KWD b) parkowanie w grani-

cach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miejsca ”“st“j“we na kawdej dziaJce 8) Ustalenia inwynieryjne a) 

“bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 11 KŚW c) ”“z“staJe zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną 
wg § 10. 

8) Teren zabudowy rekreacyjnej - 8 ML 1) Powierzchnia 0,41 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wią-
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zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 8 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 07 KŚW d) kalenica budynku 
równ“legle d“ dr“gi 07 KŚW 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wa-

nia terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 
6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia bi“lo-

gicznie czynna minimum 80% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i podziaJu nierucho-

m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci zg“dnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) 
minimalne ”arametry dziaJki: - szer“k“`ć fr“ntu - 20 m - powierzchnia 1235 m² 6) Zasady ochrony 

`r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz sto-

s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz lokalizacji no-

`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 11 KWD 

b) parkowanie w granicach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miejsca ”“st“j“we na kawdej dziaJce 8) 
Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 11 KŚW c) ”“z“staJe zasady “bsJugi 
w infrastrukturę techniczną wg § 10. 

9) Teren zabudowy rekreacyjnej - 9 ML 1) Powierzchnia 0,86 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 8 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 08 KŚW na “dcinku zg“dnie 

z rysunkiem planu oraz 8-10 m od drogi 07 KDW c) nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od drogi 08 

KDW na odcinku zgodnie z rysunkiem ”lanu d) kalenica budynku równ“legle d“ dr“gi 08 KŚW za wy-

jątkiem dziaJki ”rzylegającej d“ dr“gi 07 KŚW, dla której kierunek kalenicy ustala się na równ“legJy 
do drogi 07 KDW 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) 
powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m c) da-

chy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna 
minimum 80% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ 
nieruch“m“`ci zg“dnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne parame-

try dziaJki: - szer“k“`ć fr“ntu - 32 m - powierzchnia 1530 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyro-

dy, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL be-

t“n“wych, b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz lokalizacji n“`ników reklam“wych 
7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 11 KWD b) parkowanie 

w granicach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miejsca ”“st“j“we na kawdej dziaJce 8) Ustalenia inwynie-

ryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 11 KŚW c) ”“z“staJe zasady “bsJugi w infrastrukturę tech-

niczną wg § 10. 

10) Teren zabudowy rekreacyjnej - 10 ML 1) Powierzchnia 0,38 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) obowią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 12 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 03 KŚŚ c) nie”rzekraczalna 
linia zabudowy 10 m “d dr“gi 02 KŚŚ d) kalenica budynku równ“legle d“ dr“gi 03 KŚŚ. 4) Parame-

try i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 

10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetrycz-

ne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna minimum 80% powierzchni 

dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci zg“dnie 

z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - szer“k“`ć 
frontu - 23 m - powierzchnia 1200 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gro-

dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“mu-

nikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 03 KDD b) parkowanie w granicach wJasnych 
dziaJki, wydzielić 2 miejsca ”“st“j“we na kawdej dziaJce 8) Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga infra-

strukturalna “d dr“gi 03 KŚŚ lub 02 KŚŚ, c) ”“z“staJe zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną 
wg § 10. 

11) Teren zabudowy rekreacyjnej - 11 ML 1) Powierzchnia 0,61 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 8 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 08 KDW c) nieprzekraczalna li-

nia zabudowy 10 m od drogi 05 KDW oraz 15 m “d ”“Judni“w“-wschodniej granicy terenu d) kaleni-

ca budynku równ“legle d“ dr“gi 08 KŚW. 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz za-

gospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabudo-

wy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”o-

wierzchnia biologicznie czynna minimum 80% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania 

i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci zg“dnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących 
linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - szer“k“`ć fr“ntu - 31 m - powierzchnia 1150 m² 6) 

źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz przestrzeni publicznej 

a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz 
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l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 

08 KDW b) parkowanie w granicach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miejsca ”“st“j“we na kawdej dziaJ-
ce 8) Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 08 KŚW b) ”“z“staJe zasady “bsJugi 
w infrastrukturę techniczną wg § 10. 

12) Teren zabudowy rekreacyjnej - 12 ML 1) Powierzchnia 0,62 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 8 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 08 KŚW c) nie”rzekraczalna li-
nia zabudowy 7 m od drogi 05 KDW oraz 15 m “d ”“Judni“w“-wschodniej granicy terenu d) kalenica 

budynku równ“legle d“ dr“gi 08 KŚW. 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zago-

spodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy 
od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”o-

wierzchnia biologicznie czynna minimum 80% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i po-

dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci zg“dnie z rysunkiem planu wedJug “b“wiązujących linii 
”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - szer“k“`ć fr“ntu - 27,5 m - powierzchnia 900 m² 6) Zasa-

dy “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) 
zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz loka-

lizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 

08 KDW b) parkowanie w granicach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miejsca ”“st“j“we na kawdej dziaJ-
ce 8) Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 08 KŚW b) ”“z“staJe zasady “bsJugi 
w infrastrukturę techniczną wg § 10. 

13) Teren zabudowy rekreacyjnej - 13 ML 1) Powierzchnia 0,56 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 8 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 08 KŚW c) nie”rzekraczalna li-
nia zabudowy 15 m “d granicy terenu 32 źP d) kalenica budynku równ“legle d“ dr“gi 08 KDW. 4) 

Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) ”“wierzchnia zabu-

dowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m c) dachy dwuspadowe 

symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia biologicznie czynna minimum 80% 

”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci 
zgodnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - 

szer“k“`ć fr“ntu - 27 m - powierzchnia 1000 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzic-

twa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, 
b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia 

k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 08 KDW b) parkowanie w granicach wJa-

snych dziaJki, wydzielić 2 miejsca ”“st“j“we na kawdej dziaJce 8) Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga in-

frastrukturalna “d dr“gi 08 KŚW b) ”“z“staJe zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną wg § 10. 

14) Teren zabudowy rekreacyjnej - 14 ML 1) Powierzchnia 0,45 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w odlegJ“`ci 8 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 07 KŚW “raz 7,5 d“ 10 m od 

linii r“zgraniczającej dr“gę 09 KŚW, c) nie”rzekraczalna linia zabud“wy 8 m “d linii r“zgraniczającej 
dr“gę 07 KŚW na “dcinku zg“dnie z rysunkiem ”lanu d) kalenica budynku równ“legle d“ drogi 07 KDW. 

4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) ”“wierzchnia za-

budowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m c) dachy dwuspadowe 

symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia biologicznie czynna minimum 80% 

”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci 
zgodnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - 

szer“k“`ć fr“ntu - 27 m - powierzchnia 980 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa 
kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) 
“gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia 

k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 08 KDW b) parkowanie w granicach wJa-

snych dziaJki, wydzielić 2 miejsca ”“st“j“we na kawdej dziaJce 8) Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga in-

frastrukturalna “d dr“gi 08 KŚW b) ”“z“staJe zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną wg § 10. 

15) Teren zabudowy rekreacyjnej - 15 ML 1) Powierzchnia 0,42 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudo-

wy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wiązu-

jąca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 8 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 07 KŚW c) kalenica budynku 
równ“legle d“ dr“gi 07 KŚW. 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“daro-

wania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 
do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia bio-

logicznie czynna minimum 80% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nierucho-

m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci zg“dnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, 
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b) minimalne ”arametry dziaJki: - szer“k“`ć fr“ntu - 20 m - powierzchnia 1300 m² 6) Zasady ochrony 

`r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz sto-

s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz lokalizacji no-

`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 07 KDW 

b) parkowanie w granicach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miejsca ”“st“j“we na kawdej dziaJce 8) 
Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 07 KŚW b) ”“z“staJe zasady “bsJugi 
w infrastrukturę techniczną wg § 10. 

16) Teren zabudowy rekreacyjnej - 16 ML 1) Powierzchnia 1,04 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 10 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 09 KŚW “raz 8 m od linii roz-

graniczającej dr“gę 10 KŚW c) nie”rzekraczalna linia zabudowy 10 m “d linii r“zgraniczającej dr“ga 
07 na odcinku zgodnie z rysunkiem ”lanu d) kalenice budynków równ“legle d“ dr“gi 09 KŚW. 4) Pa-

rametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) ”“wierzchnia zabudo-

wy do 10% p“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m c) dachy dwuspadowe sy-

metryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna minimum 80% po-

wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci 
zgodnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - 

szer“k“`ć fr“ntu - 27 m - powierzchnia 1250 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzic-

twa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, 
b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia 
k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 09 KDW i 10 KDW b) parkowanie 

w granicach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miejsca ”“st“j“we na kawdej dziaJce 8) Ustalenia inwynie-

ryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 09 KŚW i 10 KWŚ b) ”“z“staJe zasady “bsJugi w infra-

strukturę techniczną wg § 10. 

17) Teren zabudowy rekreacyjnej - 17 ML 1) Powierzchnia 0,93 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 10 m “d linii r“zgraniczających dróg 09 KŚW i 10 KDW c) kaleni-

ce budynków równ“legle d“ dr“gi 09 KDW. 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz 
zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabu-

dowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”o-

wierzchnia biologicznie czynna minimum 80% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania 

i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci zg“dnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących 
linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - szer“k“`ć fr“ntu - 20,5 m - powierzchnia 1215 m² 6) 

źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicz-

nej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) za-

kaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu 

z drogi 09 KDW i 10 KDW b) parkowanie w granicach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miejsca postojowe 

na kawdej dziaJce 8) Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 09 KŚW i 10 KWD  

b) ”“z“staJe zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną wg § 10. 

18) Teren zabudowy rekreacyjnej - 18 ML 1) Powierzchnia 0,83 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) źabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca, b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 10 m linii r“zgraniczających dr“gi 03 KŚŚ i 10 KDW c) kalenice 

budynków równ“legle d“ dr“gi 03 KŚŚŁ 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz za-

gospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni dziaJki zawartej w liniach 

r“zgraniczających jedn“stkę elementarną, b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m c) dachy dwuspa-

dowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna minimum 
70% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nierucho-

m“`ci zg“dnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: 
- szer“k“`ć fr“ntu - 30 m - powierzchnia 1315 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzic-

twa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej b) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, 
c) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m d) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia 
k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 03 KDD, b) parkowanie w granicach wJa-

snych dziaJkiŁ 8) Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 03 KŚŚ b) ”“z“staJe za-

sady “bsJugi w infrastrukturę techniczną wg § 10 

19) Teren zabudowy rekreacyjnej - 19 ML 1) Powierzchnia 1,05 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) źabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca, b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 10 m linii r“zgraniczającej dr“gę 10 KŚW, c) nie”rzekraczalna linia 
zabudowy 25 m od linii rozgraniczającej teren 28 RL i 20 m “d linii r“zgraniczającej teren 29 LS 
zgodnie z rysunkiem planu, oraz 10 m od linii r“zgraniczającej dr“gę 03 KŚŚ d) kalenice budynków 
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równ“legle d“ dr“gi 10 KŚWŁ 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“daro-

wania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki zawartej w liniach rozgraniczają-
cych jedn“stkę elementarną, b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m, c) dachy dwuspadowe syme-

tryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna minimum 80% po-

wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci 
zgodnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - 

szer“k“`ć fr“ntu - 35 m - powierzchnia 1990 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzic-

twa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, 
b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia 
komunikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 10 KDW, b) parkowanie w granicach wJa-

snych dziaJkiŁ 8) Ustalenia inwynieryjne c) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 10 KŚW d) ”“z“staJe za-

sady “bsJugi w infrastrukturę techniczną wg § 10 

20) Teren zabudowy rekreacyjnej - 20 ML 1) Powierzchnia 1,25 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) źabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca, b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 9 m linii r“zgraniczającej dr“gę 12 KŚW, “raz 8 m linii rozgrani-

czającej dr“gę 10 KŚW c) kalenice budynków równ“legle d“ dr“gi 12 KŚWŁ 4) Parametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 10% po-

wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy “d 5,5 d“ 6,5 m, c) dachy dwuspadowe symetryczne 

o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna minimum 80% powierzchni 

dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci zg“dnie z ry-

sunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - szer“k“`ć fr“n-

tu - 17 m - powierzchnia 1360 m² 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ 

i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gr“dzenia awu-

rowe o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne a) 
“bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 12 KDW, b) parkowanie w granicach wJasnych dziaJkiŁ 8) Usta-

lenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 12 KŚW, b) ”“z“staJe zasady “bsJugi w infra-

strukturę techniczną wg § 10 

21) Teren zabudowy rekreacyjnej - 21 ML 1) Powierzchnia 0,88 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) Zabudowa rekreacyjna woln“st“jąca, b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 8 m linii r“zgraniczających dr“gi 12 KŚW, 14 KŚW i 11 KDW, c) 

kalenice budynków równ“legle d“ dr“gi 12 KŚWŁ 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy 
oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć 
zabudowy od 5,5 do 6,5 m, c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) 
powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania 

i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci zg“dnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących 
linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - szer“k“`ć fr“ntu - 17 m - powierzchnia 1360 m² 6) 

źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz przestrzeni publicz-

nej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) za-

kaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu 

z drogi 12 KDW i 14 KDW, b) parkowanie w granicach wJasnych dziaJkiŁ 8) Ustalenia inwynieryjne a) 
“bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 12 KŚW i 14 KŚW b) ”“z“staJe zasady “bsJugi w infrastrukturę 
techniczną wg § 10 

22) Teren zabudowy rekreacyjnej - 22 ML 1) Powierzchnia 0,93 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabu-

dowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i ty” zabud“wy a) zabud“wa rekreacyjna w“ln“st“jąca b) “b“wią-
zująca linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 8 m “d linii r“zgraniczającej dr“gę 11 KŚW c) nie”rzekraczalna li-
nia zabudowy 8 m “d linii r“zgraniczającej dr“ga 12KDW na odcinku zgodnie z rysunkiem planu d) ka-

lenice budynków równ“legle d“ dr“gi 09 KŚW. 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy 
oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% ”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć 
zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia ”“Jaci 25-35°, d) 
powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% ”“wierzchni dziaJkiŁ 5) źasady, warunki scalania 

i ”“dziaJu nieruch“m“`ci a) ”“dziaJ nieruch“m“`ci zg“dnie z rysunkiem ”lanu wedJug “b“wiązujących 

linii ”“dziaJu, b) minimalne ”arametry dziaJki: - szer“k“`ć fr“ntu - 35 m - powierzchnia 1750 m² 6) 

źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicz-

nej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) “gr“dzenia awur“we o wys“k“`ci d“ 1,5 m c) za-

kaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu 

z drogi 11 KDW b) parkowanie w granicach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miejsca postojowe na kaw-
dej dziaJce 8) Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 11KWŚ b) ”“z“staJe zasady 
“bsJugi w infrastrukturę techniczną wg § 10. 
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23) Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym - 23 RM 1) Powierzchnia 5,09 ha 2) Przezna-

czenie terenu Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym 3) Kompozycja i typ zabudowy 

a) zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny i budynki gospodarcze b) nieprzekraczalne linie zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu: - 10 m “d linii r“zgraniczających dr“g“ 01 KŚŚ i 02 KDD - 40 m od 

linii rozgraniczających tereny 9 ML i 10 ML - 50 m “d linii r“zgraniczającej teren 1 ML 4) Parametry 

i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 5% 

”“wierzchni dziaJki b) wys“k“`ć zabud“wy: - dla budynków mieszkalnych “d 7,0 do 8,5 m - dla bu-

dynków g“s”“darczych d“ 9,0 m c) dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia ”“Jaci 
35-45°, e) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna minimum 85% ”“wierzchni dziaJki 5) źasady, warunki 
scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci Ś“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci w liniach r“zgraniczających 
teren ”rzy zach“waniu nastę”ujący ”arametrów: a) ”“wierzchnia dziaJki - min. 20000 m², b) szero-

k“`ć fr“ntu - min. 100 m 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabyt-

ków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL bet“n“wych, b) d“”uszcza się l“kalizację 

n“`ników reklam“wych w ”Jaszczyunie “gr“dzenia i na `cianach budynków o powierzchni do 1,0 m² 
na dziaJkę; krawędzie tablic nie m“gą wykraczać ”“za “brys “gr“dzenia lub `ciany na której z“staJy 
”rzym“c“wane, c) na “bszarze nieuwytku d“”uszcza się wyk“nanie stawu o ”“wierzchni nie większej 
niw 2000 msŁ 7) Ustalenia k“munikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z drogi 01 KDD i 02 KDD 

b) Parkowanie w granicach wJasnych dziaJki, wydzielić 2 miejsca ”“st“j“we na kawdej dziaJce 8) 
Ustalenia inwynieryjne a) “bsJuga infrastrukturalna “d dr“gi 01 KŚŚ i 02 KŚŚ b) zasady “bsJugi 
w infrastrukturę techniczną wg § 10. 

24) Teren rekreacji “góln“d“stę”nej 24 K 1) P“wierzchnia 0,001 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren infra-

struktury technicznej - ”rze”“m”“wnia `cieków 3) K“m”“zycja i ty” zabud“wy Prze”“m”“wnia `cie-

ków 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu P“wierzchnia 
bi“l“gicznie czynna ”“wywej 15% powierzchni terenu 5) Zasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci Jedna dziaJka wydziel“na ”“ liniach r“zgraniczających teren 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, 
przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz umieszczania no-

`ników reklam“wych b) ”rze”“m”“wnie wyk“nać w techn“l“gii za”ewniającej caJk“witą szczeln“`ć 
7) Ustalenia k“munikacyjne a) d“stę” d“ terenu z drogi 11 KDW, b) zakaz parkowania 8) Ustalenia 

inwynieryjne L“kalizacja ”rze”“m”“wni `cieków 

25) Teren infrastruktury technicznej - ”rze”“m”“wnia `cieków - 25 K 1) Powierzchnia 0,001 ha 2) Prze-

znaczenie terenu Teren infrastruktury technicznej - ”rze”“m”“wnia `cieków 3) K“m”“zycja i typ za-

bud“wy Prze”“m”“wnia `cieków 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“da-

r“wania terenu P“wierzchnia bi“l“gicznie czynna ”“wywej 15% powierzchni terenu 5) Zasady, wa-

runki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci Jedna dziaJka wydziel“na ”“ liniach r“zgraniczających teren 6) 
źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicz-

nej c) zakaz umieszczania n“`ników reklam“wych d) ”rze”“m”“wnie wyk“nać w technologii zapew-

niającej caJk“witą szczeln“`ć 7) Ustalenia k“munikacyjne c) d“stę” d“ terenu z drogi 06 KDW, d) za-

kaz ”ark“wania 8) Ustalenia inwynieryjne L“kalizacja ”rze”“m”“wni `cieków 

26) Teren lasu - 26 ZL, 29 ZL 1) Powierzchnia 4,16 ha (26 ZL), 0,20 ha (29 ZL) 2) Przeznaczenie terenu 

Teren lasu 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy terenu 4) Parametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 100% powierzchnia biologicznie czynnej 5) Zasady, 

warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci źakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, 
przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz grodzenia terenu 

za wyjątkiem ”“trzeb u”raw le`nych b) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych, 7) Ustalenia k“mu-

nikacyjne a) “bsJuga k“munikacyjna terenu z dr“gi 01 KŚŚ b) zakaz ”ark“wania sam“ch“dów 8) 
Ustalenia inwynieryjne a) zakaz l“kalizacji “biektów infrastruktury technicznej, za wyjątkiem infrastruk-

tury telek“munikacyjnej b) utrzymanie urządzeL meli“racji w“dnej, z ”referencja zwiększenia retencji 
wody na terenie 

27) Teren gruntów r“lnych ”rzeznacz“nych d“ zalesienia 27 RL, 28 RL 1) P“wierzchnia 1, 66 ha (27 RL); 

1,19 ha (28 RL) 2) Przeznaczenie terenu Teren gruntów r“lnych ”rzeznacz“nych d“ zalesienia 3) 
Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej. 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu Powierzchnia biologicznie czynna 100% powierzchni terenu 

5) Zasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci Jedna dziaJka wydziel“na ”“ liniach r“zgranicza-

jących teren, d“”uszcza się scalenie dziaJek z sąsiednimi dziaJkami le`nymi 6) źasady “chr“ny `r“do-

wiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz l“kalizacji 
n“`ników reklam“wych b) zalesienie gatunkami drzew d“st“s“wanymi d“ ty”u siedliska 7) Ustalenia 
k“munikacyjne a) zakaz ”ark“wania b) d“stę” z drogi 20 KDW 8) Ustalenia inwynieryjne a) zalesienia 
”rzy r“wach nalewy ”r“wadzić w s”“sób za”ewniający dalsze ”rawidJ“we ich funkcj“n“wanie “raz 
k“nserwację urządzeL meli“racyjnychŁ b) zasady “bsJugi w infrastrukturę techniczną wg § 10. 
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28) Teren zieleni urządz“nej 30 źP, 31 źP, 32 ZP, 33 ZP 1) Powierzchnia 0,16 ha (30 ZP), 1,62 ha 

(31 ZP), 0,09 ha 932 ZP), 0,86 933 źP) 2) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urządz“nej - “góln“do-

stę”nej 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej. 4) Parametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) Ś“”uszcza się l“kalizację “biektów maJej 
architektury b) Powierzchnia biologicznie czynna 95% powierzchni jednostki 5) Zasady, warunki sca-

lania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci Jedna dziaJka wydziel“na ”“ liniach r“zgraniczających teren 6) źasady 
“chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) 
“czka bez“d”Jyw“we zl“kaliz“wane na terenach 31 źP i 33 ZP do zachowania jako stawy, b) zakaz 

l“kalizacji n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne a) zakaz ”ark“wania b) d“stę” z dróg 
”rzylegJych d“ terenu 07 KŚW, 08 KŚW 03 KŚŚ 8) Ustalenia inwynieryjne c) zasady “bsJugi w infra-

strukturę techniczną wg § 8. d) wyloty kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochod-

nych e) tereny ”“Jączyć ”“d dr“gami 08 KŚW i 07 KWD przepustami o `rednicy minŁ 400 mm 

29) Teren infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa - 34 E, 35 E 1) Powierzchnia 0,006 ha (34 E), 

0,007 ha (35 E) 2) Przeznaczenie terenu Teren infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa 

15/0,4 kV 3) Kompozycja i typ zabudowy Stacja transformatorowa kontenerowa 4) Parametry 

i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu a) P“wierzchnia zabud“wy d“ 
60% ”“wierzchni terenu b) Wys“k“`ć zabud“wy d“ 4 m c) Powierzchnia biologicznie czynna powy-

wej 20% 5) Zasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci Jedna dziaJka wydziel“na ”“ liniach 
r“zgraniczających teren 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabyt-

ków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej źakaz umieszczania n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munika-

cyjne a) d“stę” d“ terenu 34 ś z drogi 07 KDW, do terenu 35 E z drogi 03 KDD b) zakaz lokalizacji 

miejsc ”“st“j“wych 8) Ustalenia inwynieryjne a) stacje transf“rmat“r“we 15ł0,4 kV zasilane z linii 

`rednieg“ na”ięcia ”“”r“wadz“nych “d istniejącej linii 15 kV znajdujących się ”“za granicą ”lanuŁ b) 
Dopuszcza 

30) Teren rowu melioracyjnego 36 W 1) Powierzchnia 0,10 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren rolniczy - 

rów meli“racyjny 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy. 4) Parametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 100% powierzchni biologicznie czynnej. 5) Zasa-

dy, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci źakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 6) źasady “chr“ny `ro-

dowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej źakaz gr“dzenia 
rowu w ”“”rzek jeg“ ”rzebieguŁ 7) Ustalenia k“munikacyjne Ś“stę” d“ terenu na zasadach sJuwebno-

`ci z terenów sąsiednich 8) Ustalenia inwynieryjne Utrzymanie r“wu “twartego 

31) Teren drogi publicznej dojazdowej - 01 KDD 1) Powierzchnia 0,71 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga 

publiczna gminna. 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki 

scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci Teren w liniach rozgraniczających wydzielić i scalić w jedna dziaJkę 
5) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”u-

blicznej źakaz umieszczania n“`ników reklam“wychŁ 6) Ustalenia k“munikacyjne a) klasa dr“gi: do-

jazdowa b) szerok“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających 8,2 d“ 17,5 m zgodnie z rysunkiem planu 7) 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej M“wliw“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia w infrastrukturę tech-

niczną, o której m“wa w § 10 

32) Teren drogi publicznej dojazdowej - 02 KDD 1) Powierzchnia 0,38 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga 

publiczna gminna. 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki 

scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci Teren w liniach r“zgraniczających wydzielić i scalić w jedna dziaJkę 
5) Zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”u-

blicznej źakaz umieszczania n“`ników reklam“wychŁ 6) Ustalenia k“munikacyjne a) klasa dr“gi: do-

jazd“wa b) szer“k“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających 12,0 m z rozszerzeniami ”rzy skrzyw“waniach 
zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej M“wliw“`ć ”eJneg“ 
uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której m“wa w § 10 

33) Teren drogi publicznej dojazdowej - 03 KDD 1) Powierzchnia 0,70 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga 

publiczna gminna. 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki 

scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci Teren w liniach r“zgraniczających wydzielić i scalić w jedna dziaJkę 
5) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”u-

blicznej źakaz umieszczania n“`ników reklam“wychŁ 6) Ustalenia k“munikacyjne a) klasa dr“gi: do-

jazd“wa b) szer“k“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających 10,0 - 12,0 zgodnie z rysunkiem planu 7) 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej M“wliw“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia w infrastrukturę tech-

niczną, o której m“wa w § 10 

34) Teren drogi publicznej dojazdowej - 04 KDD 1) Powierzchnia 0,13 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga 

publiczna gminna. 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki 

scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci Teren w liniach r“zgraniczających wydzielić i scalić w jedna dziaJkę 
5) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni pu-
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blicznej źakaz umieszczania n“`ników reklam“wychŁ 6) Ustalenia k“munikacyjne a) klasa dr“gi: do-

jazd“wa b) szer“k“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających 10,0 z r“zszerzeniem ”rzy ”“Jączeniu z droga 

05 KDD zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej M“wliw“`ć ”eJ-
nego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której m“wa w § 10 

35) Teren drogi publicznej dojazdowej - 05 KDD 1) Powierzchnia 0,71 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga 

publiczna gminna. 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki 

scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci Teren w liniach r“zgraniczających wydzielić i scalić w jedna dziaJkę 
5) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”u-

blicznej Zakaz umieszczania n“`ników reklam“wychŁ 6) Ustalenia k“munikacyjne a) klasa dr“gi: do-

jazd“wa b) szer“k“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających 9,5 - 17,0 zgodnie z rysunkiem planu 7) Usta-

lenia w zakresie infrastruktury technicznej M“wliw“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia w infrastrukturę techniczną, 
o której m“wa w § 10 

36) Teren dr“gi wewnętrznej - 06 KDW 1) Powierzchnia 0,25 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga we-

wnętrzna, “góln“d“stę”na 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, 

warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci źakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny `r“d“wiska, 
przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej źakaz umieszczania n“`ni-

ków reklam“wych 6) Ustalenia k“munikacyjne a) dr“ga wewnętrzna b) szer“k“`ć drogi w liniach roz-

graniczających 10,0 m z r“zszerzeniami na skrzyw“waniach zg“dnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia 

w zakresie infrastruktury technicznej M“wliw“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia w infrastrukturę techniczną, 
o której m“wa w § 10 

37) Teren dr“gi wewnętrznej - 07 KDW 1) Powierzchnia 0,51 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga we-

wnętrzna, “góln“d“stę”na 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, 

warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci źakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny `r“d“wi-

ska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej źakaz umieszczania 
n“`ników reklam“wych 6) Ustalenia k“munikacyjne a) dr“ga wewnętrzna b) szer“k“`ć dr“gi w li-

niach r“zgraniczających 8,0 m z r“zszerzeniami na skrzyw“waniach i zakrętach zg“dnie z rysunkiem 

planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej M“wliw“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia w infrastruktu-

rę techniczną, o której m“wa w § 10 

38) Teren dr“gi wewnętrznej - 08 KDW 1) Powierzchnia 0,33 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga we-

wnętrzna, “góln“d“stę”na 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, 

warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci źakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny `r“d“wi-

ska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni publicznej Zakaz umieszczania 

n“`ników reklam“wych 6) Ustalenia k“munikacyjne a) dr“ga wewnętrzna b) szer“k“`ć dr“gi 
w liniach r“zgraniczających 8,0 m z r“zszerzeniami na skrzyw“waniach zg“dnie z rysunkiem planu 7) 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej M“wliw“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia w infrastrukturę tech-

niczną, o której m“wa w § 10 

39) Teren dr“gi wewnętrznej - 09 KDW 1) Powierzchnia 0,19 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga we-

wnętrzna, “góln“d“stę”na 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, 

warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci źakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny `r“d“wi-

ska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej źakaz umieszczania 
n“`ników reklam“wych 6) Ustalenia k“munikacyjne a) dr“ga wewnętrzna b) szer“k“`ć dr“gi 
w liniach r“zgraniczających 8,0 m z r“zszerzeniami na skrzyw“waniach zg“dnie z rysunkiem planu 7) 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej M“wliw“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia w infrastrukturę tech-

niczną, o której mowa w § 10 

40) Teren dr“gi wewnętrznej - 10 KDW 1) Powierzchnia 0,22 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga we-

wnętrzna, “góln“d“stę”na 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, 

warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci zakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny `r“d“wi-

ska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej źakaz umieszczania 
n“`ników reklam“wych 6) Ustalenia k“munikacyjne a) dr“ga wewnętrzna b) szer“k“`ć dr“gi w li-

niach r“zgraniczających 10,0 m z r“zszerzeniami na skrzyw“waniach zg“dnie z rysunkiem planu 7) 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej M“wliw“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia w infrastrukturę tech-

niczną, o której m“wa w § 10 

41) Teren dr“gi wewnętrznej - 11 KDW 1) Powierzchnia 0,26 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga we-

wnętrzna, “góln“d“stę”na 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, 

warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci zakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny `r“d“wiska, 
przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej źakaz umieszczania n“`ni-

ków reklam“wych 6) Ustalenia k“munikacyjne a) dr“ga wewnętrzna b) szer“k“`ć dr“gi w liniach roz-

graniczających 8,0 m z rozszerzeniem na placu do 38 m 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury tech-

nicznej M“wliw“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia w infrastrukturę techniczną, o której m“wa w § 10 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 118 ｦ 16176 ｦ Poz. 2148 

 

42) Teren dr“gi wewnętrznej - 12 KDW 1) Powierzchnia 0,18 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga we-

wnętrzna, “góln“d“stę”na 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, 

warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci zakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny `r“d“wiska, 
przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej źakaz umieszczania n“`ników 
reklamowych 6) Ustalenia komunikacyjne a) dr“ga wewnętrzna b) szer“k“`ć dr“gi w liniach rozgrani-

czających 8,0 m z r“zszerzeniem na skrzyw“waniu z dr“gą 10 KŚW 7) Ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej M“wliw“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia w infrastrukturę techniczną, o której m“wa w § 10 

43) Teren dr“gi wewnętrznej - 13 KDW 1) Powierzchnia 0,10 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga we-

wnętrzna, “góln“d“stę”na 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, 

warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci zakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny `r“d“wi-

ska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej źakaz umieszczania 
n“`ników reklam“wych 6) Ustalenia k“munikacyjne a) dr“ga wewnętrzna b) szer“k“`ć dr“gi w li-

niach r“zgraniczających 8,0 m z rozszerzeniami na skrzyw“waniach zg“dnie z rysunkiem planu 7) 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej M“wliw“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia w infrastrukturę tech-

niczną, o której m“wa w § 10 

44) Teren dr“gi wewnętrznej - 14 KDW 1) Powierzchnia 0,07 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga we-

wnętrzna, “góln“d“stę”na, ciąg ”ieszy 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 

4) Zasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci zakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny 

`r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej źakaz umiesz-
czania n“`ników reklam“wych 6) Ustalenia k“munikacyjne a) dr“ga wewnętrzna b) szer“k“`ć dr“gi 
w liniach r“zgraniczających 10,0 m 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej M“wliw“`ć ”eJ-
nego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której m“wa w § 10 

45) Teren dr“gi wewnętrznej - 15 KDW 1) Powierzchnia 0,07 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga we-

wnętrzna, “góln“d“stę”na, 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, 

warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci zakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny `r“d“wi-

ska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej źakaz umieszczania 
n“`ników reklam“wych 6) Ustalenia k“munikacyjne a) dr“ga wewnętrzna, ciąg ”ieszy b) szer“k“`ć 
drogi w liniach r“zgraniczających 3 m 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Przeprowa-

dzenie kanalizacji deszcz“wej d“ r“wu znajdująceg“ się w terenie 36 W 

§ 13. Śla jedn“stek elementarnych wskazanych na zaJączniku graficznym nr 1 w”r“wadza się nastę-
”ujące ustalenia 

1) Teren dr“gi wewnętrznej - 16 KDW 1) Powierzchnia 0,09 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga we-

wnętrzna, “góln“d“stę”na 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, 

warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci źakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny `r“d“wi-

ska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz umieszczania 
n“`ników reklam“wychŁ 6) Ustalenia k“munikacyjne a) dr“ga d“jazd“wa d“ gruntów le`nych b) sze-

rok“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających 4,5 do 6,0 m zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia 

w zakresie infrastruktury technicznej odwodnienie powierzchniowe 

2) Teren lasu - 37 ZL, 38 ZL, 42 ZL, 43, ZL, 46 ZL 1) Powierzchnia 2,84 ha (37 ZL), 2,46 ha (38 ZL) 

1,99 ha (42 ZL) 0,095 ha (43 ZL), 1,41 ha (46 ZL) 2) Przeznaczenie terenu Teren lasu 3) Kompozy-

cja i typ zabudowy Zakaz zabudowy terenu 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz 
zagospodarowania terenu 100% powierzchnia biologicznie czynnej 5) Zasady, warunki scalania i po-

dziaJu nieruch“m“`ci źakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej c) zakaz gr“dzenia terenu za wyjątkiem 
”“trzeb u”raw le`nych d) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych, 7) Ustalenia k“munikacyjne c) “b-

sJuga k“munikacyjna terenu z dróg ”rzylegJych lub ”rzez ”rzylegające tereny le`ne za zasadach sJu-

webn“`ci d) zakaz ”ark“wania sam“ch“dów 8) Ustalenia inwynieryjne c) zakaz l“kalizacji “biektów in-

frastruktury technicznej d) utrzymanie urządzeL meli“racji w“dnej, z ”referencja zwiększenia retencji 
wody na terenie 

3) Tereny rolnicze 39 R, 41 R, 45 R, 47 R 1) Powierzchnia 0,38 ha (39R); 0,83 ha (41 R); 1,25 ha (45 R; 

0,28 ha (47 R) 2) Przeznaczenie terenu Tereny rolnicze 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabu-

dowy. 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu 100% po-

wierzchni biologicznie czynnej. 5) Zasady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci Scalenia 

i ”“dziaJ nieruch“m“`ci na dziaJki większe niw 1 ha 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzic-

twa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz ”rzeksztaJcania uwytków ziel“nych 

w grunty “rne b) zakaz umieszczania n“`ników reklam“wych 7) Ustalenia k“munikacyjne a) d“stę” 
d“ terenów r“lnych z ”rzylegających d“ nich dróg, b) zakaz ”ark“waniaŁ 8) Ustalenia inwynieryjne 
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a) nie ”rzewiduje się l“kalizacji urządzeL infrastruktury technicznej b) istniejące r“wy meli“racyjne d“ 
zachowania 

4) Teren rolny przeznaczony do zalesienia - 40 RL 1) Powierzchnia 1,52 ha 2) Przeznaczenie terenu Te-

ren gruntów r“lnych ”rzeznacz“nych d“ zalesienia 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy 

kubaturowej. 4) Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu Po-

wierzchnia biologicznie czynna 100% powierzchni terenu 5) Zasady, warunki scalania i ”“dziaJu nie-

ruch“m“`ci Jedna dziaJka wydziel“na ”“ liniach r“zgraniczających teren, d“”uszcza się scalenie dzia-

Jek z sąsiednimi dziaJkami le`nymi 6) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ 

i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych b) zalesienie gatun-

kami drzew dostosowanymi do typu siedliska 7) Ustalenia komunikacyjne a) zakaz parkowania b) do-

stę” z przylegających gruntów le`nych na zasadzie sJuwebn“`ci Ustalenia inwynieryjne a) zalesienia 
”rzy r“wach nalewy ”r“wadzić w s”“sób za”ewniający dalsze ”rawidJ“we ich funkcj“n“wanie “raz 
k“nserwację urządzeL meli“racyjnychŁ b) nie ”rzewiduje się infrastruktury technicznej. 

5) Teren ”r“jekt“waneg“ uwytku ek“l“giczneg“ - 48 UE 1) Powierzchnia 38,63 ha 2) Przeznaczenie te-

renu Teren uwytku ek“l“giczneg“ 3) K“m”“zycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Za-

sady, warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci źakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny 
`r“d“wiska, ”rzyr“dy, dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) zakaz ”rze-

ksztaJcania uwytków ziel“nych w grunty “rne b) nakaz zach“wania st“sunków w“dnych, lub zwięk-

szenie retencji c) na czę`ci terenu, wystę”uje strefa “chr“ny arche“l“gicznej WŁIII, “b“wiązują usta-

lenia zawarte w § 6Ł d) zakaz umieszczania n“`ników reklam“wychŁ 6) Ustalenia k“munikacyjne Śo-

stę” z ”rzylegJych dróg 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Zakaz lokalizacji nowej in-

frastruktury technicznej 

6) Teren zieleni urządz“nej - 49 ZP 1) Powierzchnia 2,00 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urzą-
dzonej - park podworski 3) Kompozycja i ty” zabud“wy źakaz zabud“wy kubatur“wej, d“”uszcza się 
l“kalizacje maJej architektury i “biektów rekreacyjn“-sportowych 4) Zasady, warunki scalania i po-

dziaJu nieruch“m“`ci źakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci 5) źasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy, dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków “raz ”rzestrzeni ”ublicznej a) “bszar stan“wi strefę ｭKｬ ochrony 

k“nserwat“rskiej, “b“wiązują ustalenia zawarte w § 6Ł b) zakaz umieszczania n“`ników reklamo-

wychŁ 6) Ustalenia k“munikacyjne Ś“stę” z ”rzylegJej dr“gi gminnej, będącej granica ”lanu 7) Ustale-

nia w zakresie infrastruktury technicznej a) dopuszcza się ”rze”r“wadzenie kabli niskieg“ na”ięcia 
wyJącznie w celu “`wietlenia ”arku bądu “bsJugi “biektów maJej architektury b) d“”uszcza się ”o-

”r“wadzenie w“d“ciągu wyJącznie d“ celu “bsJugi “biektów maJej architekturyŁ 
RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 14. Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu jedn“raz“wej “”Jaty z tytuJu wzr“stu wart“`ci nierucho-

m“`ci, o której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,: dla 

terenów ML, RM w wys“k“`ci 30%, dla ”“z“staJych terenów 0%Ł 

§ 15. 1 Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów r“lnych na cele nier“lnicze o Jącznej ”“wierzchni 
19,63 ha, w tym: 1) gruntów r“lnych III klasy b“nitacyjnej o Jącznej ”“wierzchni 3,145 ha za zg“dą Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo znak GZ.tr.057-602-377/10 z dnia 27 ”audziernika 2010. r.); 

2Ł źmienia się ”rzeznaczenia gruntów le`nych, stan“wiących wJasn“`ci skarbu ”aLstwa, na cele niele`nie 

o powierzchni 0,12 ha za zg“dą Ministra _r“d“wiska (”ism“ znak źS-W-2120-28-5/2011 z dnia 14 kwiet-

nia 2011 r. 

§ 16. Do czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, d“”uszcza się d“tychczas“wy s”“sób uwytk“wa-

nia i zagospodarowania terenu. 

§ 17. Wyk“nanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi Gminy K“zieliceŁ 

§ 18. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“Ł 
 

 Przew“dniczący Rady 
 

Robert Sójka 
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ZaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr VI/68/11 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 1 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr VI/68/11 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 1 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr VI/68/11 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 1 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), Rada Gminy Kozielice ustala, c“ nastę”uje: 
W związku z brakiem uwag d“ wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu ”r“jektu miejsc“weg“ ”lanu zag“s”o-

darowania przestrzennego, terenu w “brębie Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, brak jest przedmiotu pod-

legająceg“ r“zstrzygnięciuŁ 
 

 

 

ZaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr VI/68/11 

Rady Gminy Kozielice 

z dnia 1 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) “kre`la się nastę”ujący s”“sób realizacji “raz zasady finans“wania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb miesz-

kaLców stan“wią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. 

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

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie, a będące zadaniem 
wJasnym gminy, “bejmują: 

a) zaopatrzenie w w“dę, “dbiór i “czyszczanie `cieków k“munalnych, 

b) drogi gminne 01,02,03,04,05 KDD. 

c) zaopatrzenia w energię elektrycznąŁ 

§ 2. 1. Bud“wa urządzeL i sieci energetycznych realiz“wana będzie w wyniku umów miedzy zakJa-

dem energetycznym i wJa`cicielami nieruch“m“`ciŁ 

2. Gospodarka wodno - `ciek“wa, w tym budowa i r“zbud“wa urządzeL w“d“ciąg“w“-kanalizacyjnych 

realiz“wana będzie w oparciu o plany rozwoju i m“dernizacji urządzeL w“d“ciąg“wych i urządzeL kanali-
zacyjnych ”rzedsiębi“rstwa w“d“ciąg“w“ - kanalizacyjneg“, które zg“dnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w w“dę i zbi“r“wym “d”r“wadzaniu `cieków, uwzględnić 
muszą ustalenia miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“. 

3Ł Bud“wa dróg gminnych realiz“wana będzie ”rzez GminęŁ 

§ 3. 1. Finansowanie infrastruktury technicznej w zakresie: 

a) energetyki - nastą”i ze `r“dków zakJadu energetyczneg“, 
b) kanalizacji - nastą”i ze `r“dków ”“zyskanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach uczestnic-

twa w źwiązku gmin zlewni jezi“ra Miedwie, ”rzy ws”óJfinans“waniu inwestycji ”rzez budwet 
gminny. 

c) wodociągów - nastą”i ze `r“dków ”“zyskanych z funduszy Unii śur“”ejskiej, W“jewódzkieg“ 
Funduszu Ochr“ny _r“d“wiska i G“s”“darki W“dnej ”rzy ws”óJfinans“waniu inwestycji przez 

budwet gminny. 

d) Bud“wa dróg gminnych - ze `r“dków budwetu gminy i W“jewódzkieg“ Funduszu Ochrony Grun-

tów R“lnychŁ 
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