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§ 1. Dla ”rze”rowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczy”os”olitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej tworzy się odrębny obwód gJosowania w szpitalu: 

Nr obwodu 

gJosowania 

Granice obwodu gJosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

22 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

Nr 1 im. ”rof. Tadeusza SokoJowskiego 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. 

Tadeusza SokoJowskiego Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, Police, 

ul. Siedlecka 2 

§ 2. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem ”odjęcia i podlega publikacji w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego oraz w s”osób zwyczajowo ”rzyjęty. 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Witold Król 
2128

 

2129 
2129 

UCHWAIA NR XII/98/11 

 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sianów dla obszaru poJowonego w obrębach ewidencyjnych Skibno i Sucha KoszaliLska. 

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

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

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

poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. 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; Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, 

poz. 901) uchwala się, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LVII/341/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”o-

rządzania zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Sianów dla obszaru ”oJo-

wonego w obrębach ewidencyjnych Skibno i Sucha KoszaliLska, której granice zostaJy okre`lone na za-

Jączniku graficznym do ”owywszej uchwaJy, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy i miasta Sianów ”rzyjętym uchwaJą Rady Miejskiej w Sia-

nowie Nr XXXIX/229/01 z dnia 14 lipca 2001 r. zmienionym uchwaJami Nr XLVII/264/06 z dnia 21 lipca 

2006 r. i Nr L/315/10 z dnia 23 lutego 2010 r. uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Sianów obejmującą obszar ”oJowony w obrębach ewidencyjnych Skibno i Sucha 

KoszaliLska, o Jącznej ”owierzchni ok. 352,64 ha, którego granice oznaczono na zaJączniku nr 1 do ni-

niejszej uchwaJy. 

2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany w skali 1:2000, stanowią-
cy zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 

2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy i miasta Sianów 

- stanowiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu - stanowiące zaJącznik nr 3 do niniejszej 

uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcie s”osobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

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

publicznych - stanowiące zaJącznik nr 4 do niniejszej uchwaJy. 
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§ 2. 1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) granice obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) oznaczenia literowe z numerem wyrówniającym ”oszczególne tereny elementarne; 
4) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

5) granice stref ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

6) zabytki chronione ustaleniami planu; 

7) granice strefy ochronnej istniejącej na”owietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia; 
8) granice stref ochronnych istniejących na”owietrznych linii elektroenergetycznych `redniego na”ięcia. 

2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu stanowią elementy informacyjne ”lanu nie bę-
dące jego ustaleniami: 

1) granice terenu zamkniętego; 
2) granica obszaru chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ. 

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest uwyte ”ojęcie lub okre`lenie: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) w ”rzy”adku budynków - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której mowe być umieszczona `ciana 
”rojektowanego budynku, bez ”rawa jej ”rzekraczania, ”rzy czym do”uszcza się ”rzekraczanie tej 
linii na odlegJo`ć nie większą niw 2,00 m takimi elementami architektonicznymi jak: schody ze-

wnętrzne, balkon, gzyms, oka” dachu, rynna, rura s”ustowa, oraz inne detale architektoniczne, 
a takwe wykusz, ganek lub wiatroJa”, o szeroko`ci nie większej niw 3,00 m, 

b) w ”rzy”adku wiew elektrowni wiatrowych - nalewy ”rzez to rozumieć linię, która nie mowe być 
”rzekroczona ”rzez waden z elementów wiewy elektrowni wiatrowej, w tym Jo”aty wirnika, ”rzy 
czym nie dotyczy ona innych do”uszczonych ustaleniami ”lanu obiektów i urządzeL infrastruktu-

ry technicznej; 

2) nowo wydzielona dziaJka - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę budowlaną ”owstaJą w wyniku ”odziaJu, 
scalenia albo scalenia i ”odziaJu istniejącej lub istniejących nieruchomo`ci gruntowych lub dziaJek 
gruntu; 

3) plan - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego będący ”rzedmio-

tem niniejszej uchwaJy; 
4) powierzchnia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię dziaJki budowlanej zajętą ”rzez 

wszystkie budynki zlokalizowane na jej powierzchni, wyznaczoną ”rzez rzuty ”ionowe zewnętrznych 
krawędzi budynków na ”owierzchnię terenu nie wliczając ”owierzchni takich staJych elementów bu-

dynków jak: schody i ram”y zewnętrzne, gzymsy, oka”y czy rury s”ustowe; 
5) teren elementarny - nalewy ”rzez to rozumieć wydzielony na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi 

teren oznaczony symbolem cyfrowo-literowym, któremu zostaJo ”rzy”isane ”rzeznaczenie; 
6) wysoko`ć budynku - odlegJo`ć od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do 

najwywej ”oJowonej górnej ”owierzchni ”rzekrycia budynku. 

2. Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale, a nie zdefiniowane w niniejszym ”aragrafie nalewy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami. 

§ 4. 1. Ustalenia ogólne obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem. 

2. Kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku ”lanu oraz w tek`cie niniejszej uchwaJy symbolem 
cyfrowo-literowym, tzw. ｭsymbolem terenuｬ. 

3. W symbolu terenu, o którym mowa w ust. 2, cyfra lub liczba oznacza numer kolejnego terenu 

elementarnego lub kolejny numer drogi, a nastę”ujący ”o nim symbol literowy, zwany symbolem ”rzezna-

czenia, oznacza ”rzeznaczenie terenu lub klasę drogi. 

4. Obowiązuje osobna numeracja dla terenów elementarnych stanowiących drogi. 

5. Śla kawdego terenu elementarnego za”isano ustalenia szczegóJowe. 

§ 5. Ustala się ”rzeznaczenie terenów: 

1) tereny komunikacji kolejowej - oznaczone symbolem przeznaczenia KK; 

2) tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów - oznaczone symbolem przeznaczenia P; 

3) tereny rolne z zakazem zabudowy - oznaczone symbolem przeznaczenia R; 

4) tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych - oznaczone symbolem przeznaczenia RZ; 
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5) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - oznaczone 

symbolem przeznaczenia RM; 

6) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych wraz z zabu-

dową usJugową - oznaczone symbolem przeznaczenia RM,U; 

7) tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych - oznaczone symbolem przezna-

czenia R,EW; 

8) tereny zieleni parkowej - oznaczone symbolem przeznaczenia ZP; 

9) tereny lasów - oznaczone symbolem przeznaczenia ZL; 

10) tereny wód ”owierzchniowych ”Jynących - oznaczone symbolem przeznaczenia WP; 

11) tereny dróg ”ublicznych klasy zbiorczej - oznaczone symbolem przeznaczenia KDZ; 

12) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone symbolem przeznaczenia KDW. 

§ 6. 1. źakazuje się grodzenia dziaJek ogrodzeniami z ”refabrykowanych elementów betonowych. 

2. źakazuje się grodzenia dziaJek budowlanych od strony dróg ”ublicznych ogrodzeniami o wysoko`ci 
większej niw 1,20 m. 

3. Śla zabudowy towarzyszącej nakazuje się zastosować dachy o takiej samej geometrii jak geome-

tria dachów budynków gJównych zlokalizowanych na tej samej dziaJce. 

§ 7. 1. Czę`ć obszaru objętego ”lanem ”oJowona jest w obszarze chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski 
Pas Nadmorskiｬ, w którym obowiązują uwarunkowania zagos”odarowania i uwytkowania terenów okre-

`lone w ”rze”isach odrębnych. 

2. W obszarze chronionego krajobrazu ｭKoszaliLski Pas Nadmorskiｬ do”uszcza się lokalizację elek-

trowni wiatrowych ”od warunkiem, we ”rze”rowadzona ocena oddziaJywania na `rodowisko wykawe brak 
znaczącego negatywnego w”Jywu na ”rzedmiot ochrony obszaru chronionego krajobrazu. 

§ 8. 1. Na obszarze ”lanu ustala się zakaz lokalizowania skJadowisk od”adów, ”rowadzenia odzysku 
lub ich unieszkodliwiania; 

2. Na obszarze ”lanu nakazuje się: 

1) zbieranie od”adów komunalnych w s”osób selektywny; 
2) zbieranie od”adów niebez”iecznych w s”osób selektywny; 
3) zbieranie od”adów zanieczyszczonych substancjami ro”o”ochodnymi w miejscu ich powstawania, 

w szczelnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach, ustawionych na szczelnej nawierzchni. 

§ 9. Na obszarze planu, w celu ochrony zasobu archeologicznego, dla stanowisk ujętych w ewidencji 

sJuwby konserwatorskiej, wyznaczono strefę ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, ”olegającą na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku po-

dejmowania prac ziemnych. W strefie ｭWIIIｬ obowiązuje: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z Wo-

jewódzkim Konserwatorem źabytków; 
2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 

§ 10. 1. Plan wyznacza nastę”ujące obiekty i obszary przeznaczone na cele publiczne: 

1) drogi publiczne, tereny zieleni parkowej; 

2) tereny obsJugi technicznej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaLców. 

2. Wszelkie niezbędne dla ”rawidJowego funkcjonowania miejscowo`ci obiekty i urządzenia, a w szcze-

gólno`ci: obiekty obsJugi technicznej, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej w tym: stacje trans-

formatorowe, ”rze”om”ownie `cieków, urządzenia wodne i melioracji, zieleL urządzoną, dojazdy, `ciewki 
”iesze, `ciewki ”ieszo-jezdne, `ciewki rowerowe mowna realizować na kawdym terenie elementarnym w spo-

sób niekolidujący z innymi ustaleniami planu i ”rze”isami odrębnymi. 

§ 11. 1. Śo”uszcza się realizację no`ników reklamowych w formie: 

1) sJu”ów reklamowych o `rednicy nie większej niw 1,5 m i wysoko`ci dla czę`ci eks”ozycyjnej nie 
większej niw 3,0 m; 

2) zlokalizowanych na budynkach tablic, neonów, ekranów, w tym reklam `wietlnych i ”od`wietlanych, 
o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym nie większym niw 2,0 m². 

2. źakazuje się umieszczania reklam na obiektach elektrowni wiatrowych, nie dotyczy to oznaczeL 
fabrycznych ”roducenta lub nazwy wJa`ciciela elektrowni. 

3. źabrania się realizacji no`ników reklamowych w formie innej niw wymieniona w ust. 1. 
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§ 12. źabudowa do”uszczona ustaleniami szczegóJowymi na terenach elementarnych, w których wy-

znaczono nie”rzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami oraz ustaleniami 

szczegóJowymi. 

§ 13. źakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dro-

gami eks”loatacyjnymi zakoLczonymi ”lacami manewrowymi oraz obiektów infrastruktury technicznej nie 

związanych z terenami rolniczymi na gruntach rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako uwytki rolne 

klas I-III, jeweli związane z realizacją inwestycji wyJączenie gruntów z produkcji rolniczej, w ramach ich 

zwartego kom”leksu, obejmie ”owierzchnię wymagającą zgody na zmianę ”rzeznaczenia na cele nierolnicze 

okre`loną w ”rze”isach odrębnych. 

§ 14. 1. Jeweli w ustaleniach szczegóJowych nie wskazano inaczej: 

1) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki budowlanej lub zes”oJu dziaJek, do których posia-

da się tytuJ ”rawny nie mowe być większy niw 30%; 
2) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w ”owierzchni dziaJki budowlanej lub zes”oJu dziaJek, do któ-

rych ”osiada się tytuJ ”rawny nie mowe być mniejszy niw 50%. 

2. Ograniczenia okre`lone w ust. 1 pkt 1 i 2 nie dotyczą dziaJek wydzielonych ”od urządzenia infra-

struktury technicznej. 

3. Ograniczenia okre`lone w ust. 1 pkt 2 nie dotyczą dziaJek wydzielonych ”od ”arkingi ogólnodostę”ne. 

§ 15. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady i warunki ”odziaJu terenów na dziaJki budowlane i scala-

nia dziaJek: 

1) wydzielenie dziaJki budowlanej musi za”ewniać: 
a) dostę” do drogi ”ublicznej, 
b) mowliwo`ć realizacji stanowisk ”ostojowych dla samochodów w ilo`ci okre`lonej w ustaleniach 

ogólnych i szczegóJowych, 
c) mowliwo`ć wydzielenia miejsc wJa`ciwego gromadzenia od”adów, 
d) udziaJ ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki nie większy niw okre`lony 

w ustaleniach ogólnych i szczegóJowych, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziaJki nie mniejszy niw okre-

`lony w ustaleniach ogólnych i szczegóJowych, 
f) mowliwo`ć ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej; 

2) okre`la się minimalną ”owierzchnię nowo wydzielonej dziaJki budowlanej: 
a) ”rzeznaczonej ”od obiekty ”rodukcyjne, skJadów i magazynów nie mniej niw 5000 m², 
b) ”rzeznaczonej ”od zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-

czych nie mniej niw 3000 m²; 
3) okre`la się minimalną szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki budowlanej: 

a) przeznaczonej pod obiekty ”rodukcyjne, skJadów i magazynów 40,0 m, 

b) ”rzeznaczonej ”od zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-

czych w tym wraz z zabudową usJugową 35,0 m; 

4) je`li w ustaleniach szczegóJowych nie ustalono inaczej, kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dzia-

Jek budowlanych w stosunku do ”asa drogowego musi mie`cić się w przedziale od 70° do 90°. 

§ 16. Wtórne ”odziaJy istniejących dziaJek budowlanych do”uszcza się ”od warunkiem, we kawda 

z dziaJek otrzymanych w rezultacie tych ”odziaJów będzie s”eJniać wymagania okre`lone w § 15 oraz 

będzie zgodna z ustaleniami szczegóJowymi. 

§ 17. Istniejące dziaJki o ”arametrach mniejszych niw okre`lone w § 15 pkt 2 i 3, lub zmniejszonych 

dla ”otrzeb wydzielenia lub ”oszerzenia dróg lub wydzielenia ”od obiekty lub urządzenia infrastruktury 
technicznej uznaje się za zgodne z planem. 

§ 18. Ograniczenia wielko`ci wydzielanych dziaJek oraz zakazy ”odziaJów nie dotyczą wydzieleL ”od 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz wydzieleL w celach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi. 

§ 19. Ustala się zakaz tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów za wy-

jątkiem: wykorzystania w s”osób zgodny z dotychczasowym. 
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RozdziaJ 2 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 20. Ustala się rozbudowę, ”rzebudowę i remont drogi publicznej klasy zbiorczej na terenie ozna-

czonym symbolem przeznaczenia KDZ. 

§ 21. Ustala się ”oJączenie terenu ”lanu komunikacyjnie z lewącą ”oza obszarem ”lanu drogą woje-

wódzką nr 203, a takwe ”o”rzez drogę ”owiatową 0393ź z lewącą ”oza granicami ”lanu drogą ”owiatową 
nr 0354Z. 

§ 22. 1. Przy budowie, przebudowie, nadbudowie albo zmianie sposobu uwytkowania obiektów bu-

dowlanych nakazuje się realizację, na terenie dziaJki wJasnej lub zes”oJu dziaJek, do których ”osiada się 
tytuJ ”rawny, stanowisk ”ostojowych dla samochodów osobowych uwytkowników staJych i przebywają-
cych okresowo w liczbie zgodnej z ustaleniami ogólnymi i szczegóJowymi. 

2. Nakaz okre`lony w ust. 1 nie dotyczy budowy tymczasowych obiektów budowlanych lokalizowa-

nych na okres do 120 dni. 

3. Śo”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych na terenach dróg ”ublicznych w formie ”asów i zatok 

”ostojowych, na warunkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych. 

§ 23. Ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miejsca ”ostojowe dla dziaJek bu-

dowlanych, na których są ”rzewidziane do realizacji nowe budynki: 

1) w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - 2 stanowiska dla 

jednego lokalu mieszkalnego; 

2) dla obiektów handlowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 30 m² ”owierzchni s”rzedawy + 1 sta-

nowisko na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni uwytkowej ”oza ”owierzchnią s”rzedawy, ”onadto 
nie mniej niw jedno stanowisko ”ostojowe ”rzeznaczone dla osób nie”eJnos”rawnych; 

3) dla obiektów usJugowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni uwytkowej, ”onadto 
nie mniej niw jedno stanowisko ”ostojowe ”rzeznaczone dla osób nie”eJnos”rawnych; 

4) dla obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów - w zalewno`ci od ”otrzeb nie mniej niw 5 stanowisk. 

§ 24. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę: 

1) nakazuje się zao”atrzenie w wodę z istniejącego komunalnego wodociągu, ”o”rzez rozbudowę sieci; 
2) obowiązuje zao”atrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z komunalnego wodociągu ”o”rzez hy-

dranty uliczne; 

3) sieci wodociągowe o `rednicach nie mniejszych jak ŚN 110, nakazuje się ”rowadzić w liniach rozgra-

niczających dróg; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci wodociągowych ”oza liniami rozgraniczającymi dróg; 
5) nakazuje się budowę nowych ujęć wody, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi w sprawie zasad zapew-

nienia funkcjonowania publicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 

§ 25. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków sani-

tarnych: 

1) nakazuje się od”rowadzenie `cieków sanitarnych wyJącznie systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

tJocznej do oczyszczalni `cieków w Sianowie, ”o”rzez rozbudowę i ”rzebudowę istniejącego systemu; 
2) nakazuje się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej w liniach rozgraniczających 

dróg, ”oza jezdniami o `rednicach nie mniejszych niw: 
a) DN 200 - dla s”Jywu grawitacyjnego, 
b) DN 63 - dla rurociągów tJocznych; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej ”oza liniami rozgraniczającymi dróg; 
4) do”uszcza się, lokalizację ”rze”om”owni `cieków, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, 

w granicach terenów elementarnych obsJugiwanych ”rzez te ”rze”om”ownie; 
5) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej okre`lonej w pkt 1 do”uszcza się realizację zbiorników 

bezod”Jywowych na `cieki sanitarne lub ”rzydomowych oczyszczalni `cieków zgodnie z obowiązują-
cymi ”rze”isami odrębnymi. 

§ 26. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków o”a-

dowych i roztopowych: 

1) nakazuje się od”rowadzenie `cieków o”adowych i roztopowych poprzez system rowów melioracyjnych; 
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2) do”uszcza się od”rowadzenie `cieków o”adowych i rozto”owych ”o”rzez budowę systemu kanaliza-

cji deszczowej; 

3) do”uszcza się od”rowadzenie `cieków o”adowych na terenach dziaJek budowlanych do gruntu; 
4) obowiązuje oczyszczanie, `cieków o”adowych i roztopowych, przed wprowadzeniem ich do odbiorni-

ka, z terenów ”arkingów i dróg w przypadkach wskazanych w ”rze”isach odrębnych; 
5) wody opadowe i roztopowe z dachów, ”laców oraz dróg (zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami od-

rębnymi) mogą być od”rowadzane bez konieczno`ci ich oczyszczania; 
6) do”uszcza się wykorzystanie wód o”adowych nie będących `ciekami; 
7) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicach nie mniejszych niw ŚN 300, nakazuje się ”rowadzić w liniach 

rozgraniczających dróg; 
8) dopuszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji deszczowej ”oza liniami rozgraniczającymi dróg; 
9) na obszarze ”lanu wystę”ują urządzenia melioracji wodnych szczegóJowych, w przypadku kolizji reali-

zowanej zabudowy z istniejącą siecią drenarską nakazuje się ”rzeJowenie sieci z zachowaniem jej cią-
gJo`ci, umowliwiające od”Jyw wód gruntowych z obszaru obsJugiwanego ”rzez tę sieć; 

10) do”uszcza się ”rzekrycie otwartych rowów melioracyjnych. 

§ 27. 1. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz: 

1) do”uszcza się wykorzystanie gazu ”rzewodowego do celów bytowych, grzewczych i technologicznych; 

2) nakazuje się zasilanie obszaru objętego ”lanem z najbliwszej istniejącej lub ”rojektowanej, znajdującej 
się ”oza obszarem ”lanu, stacji redukcyjno-”omiarowej I° siecią gazową `redniego ci`nienia, a zasila-

nie obiektów budowlanych ”o”rzez indywidualne ”unkty redukcyjno-”omiarowe II°; 
3) sieci gazowe nakazuje się ”rowadzić w liniach rozgraniczających dróg, o `rednicach nie mniejszych 

jak DN 63; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci gazowej ”oza liniami rozgraniczającymi dróg; 
5) do czasu realizacji sieci gazowej do”uszcza się stosowanie gazu bez”rzewodowego dla celów wy-

mienionych w pkt 1. 

2. Śla sieci gazowej `redniego ci`nienia ustala się strefę kontrolowaną w pasie o szeroko`ci 1,0 m, 

w której: 

1) zakazuje się budowy staJych i tymczasowych budynków; 
2) zakazuje się urządzania staJych skJadów i magazynów; 
3) zakazuje się sadzenia drzew; 
4) do”uszcza się urządzanie ”arkingów nad gazociągiem zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 28. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w cie”Jo: 

1) ustala się ucie”Jownienie w oparciu o realizację lokalnych i indywidualnych uródeJ cie”Ja; 
2) dla budowy uródeJ cie”Ja wymienionych w pkt 1 ustala się zastosowanie urządzeL wykorzystujących 

”aliwa nie ”owodujące ”onadnormatywnego zanieczyszczenia ”owietrza; 
3) do”uszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących uródJa odnawialne. 

§ 29. 1. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię 
elektryczną: 

1) tereny elementarne nakazuje się zasilać na ”oziomie `rednich na”ięć siecią kablową; 
2) zasilanie obiektów budowlanych na ”oziomie niskich na”ięć - siecią kablową; 
3) sieci elektroenergetyczne kablowe na ”oziomie `rednich i niskich na”ięć nakazuje się lokalizować 

w liniach rozgraniczających dróg; 
4) do”uszcza się lokalizowanie sieci elektroenergetycznych kablowych na ”oziomie `rednich i niskich 

na”ięć, w innych niw drogi terenach elementarnych. 

2. Dla napowietrznej sieci elektroenergetycznej o na”ięciu 110 kV ustala się strefę ochronną o szero-

ko`ci 24 m, w której: 

1) zakazuje się budowy budynków; 
2) zakazuje się sadzenia drzew. 

3. Dla napowietrznej sieci elektroenergetycznej o na”ięciu 15 kV ustala się strefę ochronną o szero-

ko`ci 5 m, w której: 

1) zakazuje się budowy budynków; 
2) zakazuje się sadzenia drzew. 
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§ 30. Ustalenia w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: 

1) na obszarze ”lanu ustala się budowę nowych oraz ”rzebudowę i rozbudowę istniejących sieci i bez-

”rzewodowych systemów telekomunikacyjnych; 
2) ustala się ”rzyJączenie ”rojektowanej zabudowy do istniejących i projektowanych sieci, lub bezprze-

wodowych systemów telekomunikacyjnych; 
3) na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia ZP zakazuje się lokalizacji wolnostojących wiew i masz-

tów antenowych. 

§ 31. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami: 

1) obowiązuje wymóg skJadowania, zagos”odarowania lub utylizacji od”adów, zalewnie od ich charakte-

ru, w źakJadzie Odzysku Od”adów w Sianowie; 

2) do”uszcza się wywóz od”adów na inne wysy”iska, zorganizowane zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) od”ady nalewy gromadzić w ”ojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem ich 

segregacji; 

4) na dziaJkach budowlanych nalewy wyznaczyć, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi miejsca lokalizacji ”o-

jemników do czasowego gromadzenia od”adów staJych. 

§ 32. Ustalenia ”lanu nie ograniczają mowliwo`ci likwidacji, ”rzebudowy lub rozbudowy istniejącej in-

frastruktury technicznej i nie ograniczają rozwiązaL zamiennych projektowanej infrastruktury technicznej, 

w tym o innych, niw okre`lone w ustaleniach ogólnych i szczegóJowych, ”arametrach wynikających 

z nowych technologii, ”od warunkiem za”ewnienia wJa`ciwej obsJugi infrastrukturą techniczną terenów 
zgodnie z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanu, w szczególno`ci ”rzeznaczeniem i zasadami zagospodarowania 

terenów. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 33. Śla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami terenu 1R o powierzchni 

ok. 52,8669 ha, 2R o powierzchni ok. 7,3026 ha, 6R o powierzchni ok. 9,8757 ha, 9R o powierzchni ok. 

10,2550 ha, 15R o powierzchni ok. 8,8746 ha, 16R o powierzchni ok. 11,1980 ha, 22R o powierzchni 

ok. 16,6355 ha, i 23R o powierzchni ok. 7,3295 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: tereny rolnicze, do”uszcza się obiekty i sieci infrastruktury technicznej nie związane 

z terenami rolniczymi; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) zakaz zabudowy związanej ze staJym ”obytem ludzi, 
b) zakazuje się realizacji wolnostojących no`ników reklamowych; 

3) dla znajdujących się na terenach elementarnych 15R i 16R stref ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konser-

watorskiej stanowisk archeologicznych mają zastosowanie ustalenia wynikające z § 9; 

4) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 24, § 25, § 26, 

§ 27, § 29 i § 30; 

5) ustalenia komunikacyjne: 

a) dojazd do terenu elementarnego 1R ”o”rzez drogę wewnętrzną 2KDW ze znajdującej się ”oza 
obszarem ”lanu drogi klasy gJównej lewącej w ciągu drogi wojewódzkiej, 

b) dojazd do terenu elementarnego 2R ”o”rzez drogi wewnętrzne 2KDW i 3KDW ze znajdującej się 
”oza obszarem ”lanu drogi klasy gJównej lewącej w ciągu drogi wojewódzkiej, 

c) dojazd do terenu elementarnego 6R ”o”rzez drogi wewnętrzne 3KDW i 4KDW ze znajdującej się 
”oza obszarem ”lanu drogi klasy gJównej lewącej w ciągu drogi wojewódzkiej, 

d) dojazd do terenu elementarnego 9R ”o”rzez drogi wewnętrzne 4KDW i 5KDW ze znajdującej się 
”oza obszarem ”lanu drogi klasy gJównej lewącej w ciągu drogi wojewódzkiej, 

e) dojazd do terenu elementarnego 15R ”o”rzez drogę wewnętrzną 6KDW ze znajdującej się ”oza 
obszarem ”lanu drogi klasy zbiorczej lewącej w ciągu drogi ”owiatowej, 

f) dojazd do terenu elementarnego 16R ”o”rzez drogi wewnętrzne 6KDW, 7KDW i 8KDW ze znaj-

dującej się ”oza obszarem ”lanu drogi klasy zbiorczej lewącej w ciągu drogi ”owiatowej, 
g) dojazd do terenu elementarnego 22R ”o”rzez drogi wewnętrzne 8KDW i 9KDW ze znajdującej się 

”oza obszarem ”lanu drogi klasy zbiorczej lewącej w ciągu drogi ”owiatowej, 
h) dojazd do terenu elementarnego 23R z lewącej w ciągu drogi ”owiatowej drogi klasy zbiorczej 1KDZ. 

§ 34. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 3RM o powierzchni 

ok. 1,0712 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 
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2) warunki urbanistyczne: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 25%, 
c) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie mniej niw 50%; 
d) wysoko`ć budynków nie więcej niw 9,00 m, 

e) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 35°- 45°, 

3) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 24, § 25, § 26, 

§ 27, § 28, § 29, § 30 i § 31; 

4) ustalenia komunikacyjne: dojazd do terenu elementarnego 3RM ”o”rzez drogę wewnętrzną 3KDW ze 

znajdującej się ”oza obszarem ”lanu drogi klasy gJównej lewącej w ciągu drogi wojewódzkiej. 

§ 35. Śla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami terenu 4R,śW o po-

wierzchni ok. 50,1939 ha, 14R,EW o powierzchni ok. 65,6225 ha i 21R,EW o powierzchni ok. 53,8199 ha 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z drogami 

eks”loatacyjnymi zakoLczonymi ”lacami manewrowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, obej-

mującą w szczególno`ci sieci elektroenergetyczne, teletechniczne i stacje transformatorowe, dopusz-

cza się obiekty i sieci infrastruktury technicznej nie związane z terenami rolniczymi i lokalizacją elek-

trowni wiatrowych; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) zakaz zabudowy innej niw związanej z lokalizacją elektrowni wiatrowych, 
b) wysoko`ć elektrowni wiatrowej od ”oziomu terenu do najwywej ”oJowonego ”unktu Jo”aty wirnika - 

do 170 m, 

c) moc ”ojedynczej elektrowni wiatrowej nie więcej niw 2 MW, 

d) ilo`ć elektrowni wiatrowych do”uszczonych na terenach R,śW Jącznie nie więcej niw 9, 
e) minimalna szeroko`ć drogi eks”loatacyjnej - 4,5 m, 

f) drogi eksploatacyjne i place manewrowe o nawierzchni przepuszczalnej, 

g) maksymalna powierzchnia placu manewrowego - 1000 m², 
h) zakazuje się realizacji wolnostojących no`ników reklamowych, 
i) elementy wiewy i turbiny wiatrowej winny być ”omalowane z uwzględnieniem oznaczeL kolory-

stycznych dla ”rzeszkód lotniczych okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, barwami neutralnymi 
dla otoczenia i niekontrastowymi, o matowej ”owJoce malarskiej, uniemowliwiającej ”owstawanie 
refleksów `wietlnych, 

j) elektrownie wiatrowe jako ”rzeszkody lotnicze winny być oznakowane zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 
3) dla znajdujących się na terenach elementarnych 14R,EW i 21R,EW stref ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych mają zastosowanie ustalenia wynikające z § 9; 

4) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 24, § 25, § 26, 

§ 27, § 29 i § 30; 

5) ustalenia komunikacyjne: 

a) dojazd do terenu elementarnego 4R,EW ”o”rzez drogi wewnętrzne 2KDW, 3KDW i 4KDW ze 

znajdującej się ”oza obszarem ”lanu drogi klasy gJównej lewącej w ciągu drogi wojewódzkiej, 
b) dojazd do terenu elementarnego 14R,EW ”o”rzez drogi wewnętrzne 6KDW i 8KDW ze znajdują-

cej się ”oza obszarem ”lanu drogi klasy zbiorczej lewącej w ciągu drogi ”owiatowej, 
c) dojazd do terenu elementarnego 21R,EW ”o”rzez drogi wewnętrzne 8KDW i 9KDW ze znajdują-

cej się ”oza obszarem ”lanu drogi klasy zbiorczej lewącej w ciągu drogi ”owiatowej. 

§ 36. Śla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami terenu 5źL o powierzchni 

ok. 0,1861 ha, 11ZL o powierzchni ok. 1,6893 ha, 12ZL o powierzchni ok. 2,7610 ha, 13ZL o po-

wierzchni ok. 0,2083 ha, 18ZL o powierzchni ok. 0,4364 ha, 19ZL o powierzchni ok. 0,1945 ha i 20ZL 

o powierzchni ok. 0,6801 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: tereny lasów; 
2) warunki urbanistyczne: 

a) zakaz zabudowy, 

b) do”uszcza się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
c) zakazuje się lokalizacji wolnostojących no`ników reklamowych; 

3) ustalenia komunikacyjne: 

a) dojazd do terenu elementarnego 13ZL z drogi wewnętrznej 8KDW, 

b) dojazd do terenów elementarnych 5ZL, 11ZL, 12ZL, 18ZL, 19ZL i 20ZL ”o”rzez tereny ”rzylegJe. 
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§ 37. Śla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem terenu 7Rź o powierzchni 

ok. 4,7916 ha, 8RZ o powierzchni ok. 12,9432 ha i 25RZ o powierzchni ok. 2,2399 ha obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, ho-

dowlanych i ogrodniczych; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 25%, 
c) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie mniej niw 50%, 
d) wysoko`ć budynków nie więcej niw 9,00 m, 

e) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 35°- 45°; 

3) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 24, § 25, § 26, 

§ 27, § 28, § 29, § 30 i § 31; 

4) ustalenia komunikacyjne: 

a) dojazd do terenu elementarnego 7RZ ”o”rzez drogi wewnętrzne 3KDW i 4KDW ze znajdującej się 
poza obszarem planu drogi klasy gJównej lewącej w ciągu drogi wojewódzkiej, 

b) dojazd do terenu elementarnego 8RZ ”o”rzez drogi wewnętrzne 4KDW i 5KDW ze znajdującej się 
”oza obszarem ”lanu drogi klasy gJównej lewącej w ciągu drogi wojewódzkiej, 

c) dojazd do terenu elementarnego 25RM ”o”rzez drogę wewnętrzną 10KDW z lewącej w ciągu 
drogi powiatowej drogi klasy zbiorczej 1KDZ. 

§ 38. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 10WP o powierzchni 

ok. 0,7660 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: tereny wód ”owierzchniowych ”Jynących, do”uszcza się sieci infrastruktury technicz-

nej nie związane z terenami wód; 
2) warunki urbanistyczne: zakaz zabudowy; 

3) warunki w zakresie infrastruktury: 

a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 24, § 25, § 26, § 27, § 29 i § 30; 

b) ”rowadzenie nowych sieci infrastruktury technicznej wyJącznie za ”omocą ”rzecisku; 
4) ustalenia komunikacyjne: dojazd do terenu elementarnego 10WP ”o”rzez tereny ”rzylegJe. 

§ 39. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 17ZP o powierzchni 

ok. 1,8660 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny zieleni parkowej; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów maJej architektury ”arkowej, urządzeL rekreacyjnych 

i placu zabaw, 

b) zakazuje się grodzenia terenu ogrodzeniem o wysoko`ci wywszej niw 1,20 m, 

c) zakazuje się ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych, 
d) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 
e) zachowanie istniejącego starodrzewu; 

3) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: zachowanie reliktów istniejącego na terenie 

cmentarza; 

4) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 24, § 25, § 26, 

§ 27, § 28, § 29, § 30 i § 31; 

5) ustalenia komunikacyjne: dojazd do terenu elementarnego 17ZP z dróg wewnętrznych 7KŚW i 8KDW. 

§ 40. Śla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami terenu 24RM,U o po-

wierzchni ok. 0,8468 ha, 26RM,U o powierzchni ok. 1,1746 ha i 28RM,U o powierzchni ok. 0,9516 ha 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

wraz z zabudową usJugową, na terenie elementarnym 28RM,U do”uszcza się istniejący budynek miesz-
kalny wielorodzinny; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dla istniejących budynków w czę`ci budynków wykraczającej ”oza ustalone linie zabudowy do-

”uszcza się ”rzebudowę i remonty, 

c) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 30%, 
d) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie mniej niw 50%, 
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e) wysoko`ć budynków mieszkalnych nie więcej niw 9,00 m, 

f) dachy strome o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 35°-45°; 

3) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 24, § 25, § 26, 

§ 27, § 28, § 29, § 30 i § 31; 

4) ustalenia komunikacyjne: 

a) dojazd do terenów elementarnych 24RM,U i 26RM,U z lewącej w ciągu drogi ”owiatowej drogi 
klasy zbiorczej 1KDZ i drogi wewnętrznej 10KDW, 

b) dojazd do terenu elementarnego 28RM,U z lewącej w ciągu drogi ”owiatowej drogi klasy zbiorczej 
1KDZ. 

§ 41. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 27P o powierzchni 

ok. 11,7024 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów; 
2) warunki urbanistyczne: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 40%, 
c) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie mniej niw 

20%; 

d) wysoko`ć budynków nie więcej niw 12,00 m, 

e) dachy ”Jaskie lub dwus”adowe o kącie nie większym niw 45°, 

3) dla znajdujących się na terenie elementarnym 27P stref ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych mają zastosowanie ustalenia wynikające z § 9; 

4) warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 24, § 25, § 26, 

§ 27, § 28, § 29, § 30 i § 31; 

5) ustalenia komunikacyjne: dojazd do terenu elementarnego 27P z lewącej w ciągu drogi ”owiatowej 
drogi klasy zbiorczej 1KDZ oraz z drogi wewnętrznej 10KDW. 

§ 42. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 29KK o powierzchni 

ok. 0,4088 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie: tereny komunikacji kolejowej; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) istniejąca zabudowa dworca kolejowego, 
b) linie zabudowy - nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) udziaJ ”owierzchni zabudowy w ”owierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 60%, 
d) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni dziaJki budowlanej nie mniej niw 

20%, 

e) wysoko`ć budynków nie więcej niw 9,00 m, 

f) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia ”oJaci dachowych nie więcej niw 20°, 

3) dla znajdujących się na terenie elementarnym 29KK zabytków objętych ochroną na ”odstawie ustaleL 
planu mają zastosowanie ustalenia: 
a) zakazuje się zmiany bryJ budynków oraz zmiany kąta nachylenia dachów, 
b) zakazuje się zmiany kom”ozycji elewacji budynku dworca, 
c) zakazuje się zmiany ksztaJtu istniejących okien i drzwi oraz zmiany ”odziaJów stolarki okiennej, 

d) zakazuje się likwidacji detali architektonicznych elewacji i więuby dachowej; 
4) warunki w zakresie infrastruktury: 

a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30 i § 31; 

b) na terenie elementarnym 29KK znajduje się ujęcie wody dla ”otrzeb budynków dworca, dla któ-
rego obowiązują ”rze”isy odrębne; 

5) ustalenia komunikacyjne: dojazd do terenu elementarnego 29KK z lewącej w ciągu drogi ”owiatowej drogi 
klasy zbiorczej 1KDZ. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia szczegóJowe dla dróg 

§ 43. Dla terenu drogi KDZ oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 1KDZ o powierzchni ok. 

1,9685 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: droga ”ubliczna klasy zbiorczej, lewąca w ciągu drogi ”owiatowej, do”uszcza się: 
a) obiekty i urządzenia ”omocnicze w szczególno`ci wy”osawenia technicznego dróg, 
b) infrastrukturę techniczną nie związaną z drogą; 
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2) warunki urbanistyczne: szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna, zgodna z rysunkiem planu; 

3) w zakresie infrastruktury: 

a) do”uszcza się od”rowadzanie `cieków deszczowych z drogi i innych terenów elementarnych do 
rowu melioracyjnego, 

b) do”uszcza się ”rowadzenie sieci wodociągowej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 110, w liniach 

rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 
c) dopuszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 200 dla 

sieci grawitacyjnej oraz o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63 dla sieci tJocznej, w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
d) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacyjnej deszczowej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 300, 

w liniach rozgraniczających drogi, 
e) do”uszcza się ”rowadzenie kanalizacji deszczowej ”od jezdnią, 
f) do”uszcza się ”rowadzenie sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63, 

w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 
g) do”uszcza się ”rowadzenie sieci energetycznej `redniego i niskiego na”ięcia w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
h) sieci o`wietlenia ulicznego nakazuje się ”rowadzić w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 
i) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnych i innych nisko”rądowych w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdnią. 

§ 44. Śla terenów dróg KDW oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu 2KDW o powierzchni 

ok. 0,1515 ha, 3KDW o powierzchni ok. 0,2207 ha, 4KDW o powierzchni ok. 0,4148 ha, 5KDW o po-

wierzchni ok. 0,2322 ha, 6KDW o powierzchni ok. 0,1591 ha, 7KDW o powierzchni ok. 0,1550 ha, 

8KDW o powierzchni ok. 1,3978 ha, 9KDW o powierzchni ok. 0,6388 ha oraz 10KDW o powierzchni ok. 

0,2194 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie: drogi wewnętrzne, do”uszcza się: 
a) obiekty i urządzenia ”omocnicze w szczególno`ci wy”osawenia technicznego dróg, 
b) infrastrukturę techniczną nie związaną z drogą; 

2) warunki urbanistyczne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna zgodna z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się drogi bez wyodrębnionych jezdni i chodników; 
3) dla znajdującej się na terenie drogi 6KDW strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej sta-

nowisk archeologicznych mają zastosowanie ustalenia wynikające z § 9; 

4) w zakresie infrastruktury: 

a) do”uszcza się od”rowadzanie `cieków deszczowych z drogi i innych sąsiednich terenów elemen-

tarnych do rowu melioracyjnego, 

b) nakazuje się ”rowadzić sieć wodociągową o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 110, w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdnią, 
c) nakazuje się ”rowadzić sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 200 dla sieci 

grawitacyjnej oraz o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63 dla sieci tJocznej, w liniach rozgraniczają-
cych drogi, ”oza jezdnią, 

d) nakazuje się ”rowadzenie sieci kanalizacyjnej deszczowej o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 300, 
w liniach rozgraniczających drogi, 

e) nakazuje się ”rowadzenie sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy nie mniejszej niw ŚN 63, 
w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 

f) do”uszcza się ”rowadzenie sieci energetycznej `redniego i niskiego na”ięcia w liniach rozgrani-

czających drogi, ”oza jezdnią, 
g) sieci o`wietlenia ulicznego nakazuje się ”rowadzić w liniach rozgraniczających drogi, ”oza jezdnią, 
h) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnych i innych nisko”rądowych w liniach rozgra-

niczających drogi, ”oza jezdnią. 
RozdziaJ 5 

Postanowienia koLcowe 

§ 45. 1. Na obszarze objętym ”lanem dokonuje się zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze wymagających zgody o Jącznej ”owierzchni 1,39 ha stanowiących uwytki rolne klasy III za 
zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak GZ.tr.057-602-110/11 z dnia 30 marca 2011 r. 
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2. PozostaJe grunty rolne wystę”ujące na obszarze objętym ”lanem, dla których nastę”uje zmiana 
”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze nie wymagają zgody na zmianę ”rzeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze. 

§ 46. Ustala się stawki sJuwące naliczaniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci w wysoko`ci: 

1) 0% - dla terenów elementarnych oznaczonych symbolem ”rzeznaczenia KDZ, KDW, WP, ZL, ZP, KK i R; 

2) 30% - dla ”ozostaJych terenów elementarnych. 

§ 47. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów. 

§ 48. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Joanna CzerwiLska 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XII/98/11 

Rady Miejskiej w Sianowie 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XII/98/11 

Rady Miejskiej w Sianowie 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XII/98/11 

Rady Miejskiej w Sianowie 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu 

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

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

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

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. 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; Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), 

Rada Miejska w Sianowie rozstrzyga, co nastę”uje: 

Po za”oznaniu się z listą nieuwzględnionych uwag, wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu 

wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego czę`ci gminy Sianów dla obszaru ”oJowonego w obrębach ewidencyjnych Skibno i Sucha 

KoszaliLska, Rada Miejska w Sianowie ”odtrzymuje rozstrzygnięcie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów. 
 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XII/98/11 

Rady Miejskiej w Sianowie 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

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

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

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. 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; Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), 

Rada Miejska w Sianowie rozstrzyga, nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkaLców, stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w niniejszym ”lanie, obejmują: 

1) inwestycje realizowane samodzielnie ”rzez gminę; 
2) inwestycje realizowane ws”ólnie ”rzez gminę i inne podmioty. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, dla których zostaJy ustalone inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy oraz zadaL realizowanych ws”ólnie ”rzez gminę i inne 

podmioty: 

Lp. Symbol terenu Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1. Obszar planu sieć wodociągowa 

2. Obszar planu sieć kanalizacji sanitarnej 

§ 3. S”osób realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami w tym, m.in.: ustawą 
Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o go-

spodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska. 
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2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 ”owinien ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
się ”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (tekst jednolity 
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z ”óuniejszymi zmianami), o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub cieplnej 

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

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

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z ”óuniejszymi zmianami), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy okre`la się corocznie w uchwale budwetowej. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienione w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumienia i umów z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w terenach elementarnych wska-

zanych w § 2 będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-

trzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 

z ”óuniejszymi zmianami), realizowane ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

lub ”rzez budwet gminy. 

3. Zadania w zakresie budowy i przebudowy sieci energetycznych i sieci gazowych w terenach ele-

mentarnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 oraz art. 18 ustawy 

Prawo energetyczne. 

§ 6. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych 

w § 2, będą ”rzedmiotem umów zainteresowanych stron. 
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UCHWAIA NR VIII/110/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIKSKU-ZDROJU 

 z dnia 2 wrze`nia 2Ń11 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa 

oraz nauczycieli realizujących etat JączonyŁ 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, 

poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. 

Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, 

poz. 917, Nr 913, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

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

poz. 420 Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) Rada 

Miejska w TrzciLsku-Zdroju uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (”ensum) dla: 

1. pedagoga - 20 godzin, 

2. logopedy - 20 godzin, 

3. psychologa - 20 godzin. 


