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Za��cznik nr 10 

do uchwa!y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 

Rozstrzygni!cie o sposobie rozpatrzenia uwag 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 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 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, z roku 2011 Nr 32, poz. 159), Rada Gminy S!awno rozstrzyga, co 

nast�puje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S!awno dla potrzeb lokalizacji 

gazoci#gu wysokiego ci"nienia, wy!o$onego wraz z prognoz# oddzia!ywania na "rodowisko do publiczne-

go wgl#du w dniach od 25 maja do 17 czerwca 2011 r., w wyznaczonym do dnia 1 lipca 2011 r. termi-

nie nie wniesiono $adnych uwag. W zwi#zku z tym nie rozstrzyga si� o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

Za��cznik nr 11 

do uchwa!y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 

Rozstrzygni!cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nale"� do zada# w�asnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

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

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 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, z roku 2011 Nr 32, poz. 159), Rada Gminy S!awno rozstrzyga, co 

nast�puje: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy S!awno potrzeb dla lokalizacji gazoci#gu wyso-

kiego ci"nienia, nie powoduje obowi#zku realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nale$# do zada% w!asnych gminy i finansowanych ze "rodków publicznych. W zwi#zku z tym nie roz-

strzyga si� o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nale$# do zada% w!asnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
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UCHWA$A NR XII/85/2011 

 RADY GMINY S$AWNO 

 z dnia 29 wrze%nia 2011 r. 

w sprawie: �Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo%ci Warszkowo, 

gmina S�awno, dla lokalizacji gazoci�gu wysokiego ci%nienia DN 700�. 

Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz#dzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 

Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 

Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 

Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2004 Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 

Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 
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Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007 

Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 

Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 

Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2010 Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 

Nr 117, poz. 679; Dz. U. z 2011 Nr 134, poz. 777; Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 113); - art. 20 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 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; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz!dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675), Rada Gminy S"awno uchwala, co nast�puje: 

DZIA� I 

USTALENIA WST!PNE 

Rozdzia" 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PLANU 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwa"! Rady Gminy S"awno Nr XX/119/2009 z dnia 4 lutego 2009 r., zmienion! 

uchwa"! Nr XXIII/147/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r., w sprawie przyst!pienia do sporz!dzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo#ci Warszkowo, gmina S"awno dla lokalizacji 

gazoci!gu wysokiego ci#nienia DN 700, po stwierdzeniu zgodno#ci z ustaleniami �Studium uwarunkowa$ 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S"awno� przyj�tego uchwa"! Nr XVI/76/2008 z dnia 

26 wrze#nia 2008 r. Rady Gminy S"awno, zmienionego uchwa"! XI/75/2011 z dnia 7 wrze#nia 2011 r. 

uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowo#ci Warszkowo, gmina S"awno 

dla potrzeb lokalizacji gazoci!gu wysokiego ci#nienia DN 700 o "!cznej powierzchni 47,0 ha, zwany dalej 

planem. 

2. Przedmiotem planu jest okre#lenie przeznaczenia terenu dla lokalizacji gazoci!gu wysokiego ci#nie-

nia DN 700 relacji Koszalin - S"upski - Wiczlino z infrastruktur! towarzysz!c!, kablem #wiat"owodowym 

u"o%onym wzd"u% gazoci!gu dla obs"ugi gazoci!g, o #rednicy do DN 700 i maksymalnym ci#nieniu PN do 

8,4 MPa, o strefie kontrolowanej 12,0 m wraz z s!siaduj!cymi terenami mieszkaniowymi, us"ugowymi, 

obs"ugi rolnictwa oraz produkcji, magazynów, sk"adów i terenami komunikacji, w cz�#ci miejscowo#ci 

Warszkowo, gmina S"awno. 

3. Integraln! cz�#ci! niniejszej uchwa"y s!: 

1) rysunek planu - stanowi!cy za"!cznik Nr 1 do niniejszej uchwa"y; 

2) wyrys ze �Studium uwarunkowa$ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy S"awno� - 

stanowi!cy za"!cznik Nr 2 do niniejszej uchwa"y; 

3) rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowi!ce za"!cznik Nr 3 do niniej-

szej uchwa"y; 

4) rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nale%! do zada$ w"asnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowi!ce za"!cznik Nr 4 

do niniejszej uchwa"y. 

§ 2. 1. Plan obejmuje po"udniow! cz�#& miejscowo#ci, przez któr! przebiega planowany gazoci!g 

wraz s!siednimi terenami zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Granice planu ustala rysunek planu, stanowi!cy za"!czniki Nr 1 do niniejszej uchwa"y. 

3. Plan reguluje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj!ce tereny o ró%nym przeznaczeniu lub ró%nych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kszta"towania "adu przestrzennego; 

3) zasady ochrony #rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó!czesnej; 

5) wymagania wynikaj"ce z potrzeb kszta!towania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wska#niki kszta!towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wska#niki intensywno$ci zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj"cych ochronie, ustalonych na 

podstawie odr�bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak%e nara%onych na niebezpiecze&-

stwo powodzi; 

8) szczegó!owe zasady i warunki scalania i podzia!u nieruchomo$ci obj�tych planem miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u%ytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz"dzania i u%ytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� op!at�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4. Dla potrzeb zapisu ustale& planu tereny podzielono na budowlane, niebudowlane i tereny komuni-

kacji. Na obszarze obj�tym planem ustala si� nast�puj"ce kategorie przeznaczenia terenów: 

1) tereny budowlane: TT - tereny techniczne, U - tereny zabudowy us!ugowej, wielofunkcyjnej, OG/U - 

tereny dla potrzeb powszechnych, MM/MN - tereny zabudowy wy!"cznie mieszkaniowej, jednoro-

dzinnej, RM - tereny wiejskich zespo!ów mieszkaniowych - zabudowy zagrodowej, RU/P - tereny ob-

s!ugi produkcji rolniczej i hodowli, 

2) tereny niebudowlane: R - tereny rolnicze; 

3) tereny komunikacji: KD - tereny dróg publicznych KDW - tereny dróg wewn�trznych. 

Rozdzia� 2 

G!ÓWNE ZASADY KONSTRUKCJI USTALE" PLANU 

§ 3. 1. Ustalenia tekstu planu sk�adaj� si� z: 

1) ustale! wst�pnych; 

2) ustale! ogólnych dotycz�cych ca�ego obszaru obj�tego opracowaniem; 

3) ustale! dotycz�cych wyznaczonych w planie poszczególnych terenów elementarnych o ró"nym prze-

znaczeniu; 

4) ustale! ko!cowych. 

2. Do poszczególnych terenów elementarnych maj� zastosowanie wszystkie poziomy ustale!, przy 

czym ustalenia ogólne s� u#ci#lane i uzupe�niane przez ustalenia dla terenu elementarnego, którego one 

dotycz�. 

3. Przebieg linii rozgraniczaj�cych tereny o ró"nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania dla 

celów opracowa! geodezyjnych nale"y okre#li$ poprzez odczyt osi linii z rysunku planu. 

4. Na rysunku planu tereny elementarne i ich wydzielenia wewn�trzne, do których odnosz� si� usta-

lenia dotycz�ce poszczególnych terenów elementarnych, oznaczone s� symbolami okre#laj�cymi: 

1) symbol kategorii przeznaczenia terenu i kolejny numer terenu elementarnego np.: TT.14, oraz numer 

kolejnego wydzielenia wewn�trznego np.: TT.14/1; 

2) dla poszczególnych terenów elementarnych komunikacji ustalono kolejny numer terenu elementarne-

go odr�bnie dla terenów komunikacji drogowej i symbol kategorii przeznaczenia terenu np.: 01.KD.S, 

oraz numer kolejnego wydzielenia wewn�trznego np.: 01/1.KD.S. 

§ 4. Ilekro$ w uchwale wyst�puje termin 

1) linie rozgraniczaj�ce tereny elementarne - nale"y przez to rozumie$ linie rozdzielaj�ce tereny o ró"nym 

przeznaczeniu lub ró"nych zasadach zagospodarowania ustalonych w planie - stanowi� one obowi�-

zuj�ce linie podzia�ów geodezyjnych; 

2) linie wydziele! wewn�trznych terenów elementarnych tzw. wydzielenia wewn�trzne - nale"y przez to 

rozumie$ linie wydzielaj�ce cz�#ci terenu elementarnego, wskazane w ustaleniach dotycz�cych po-

szczególnych terenów elementarnych - stanowi� one dopuszczalne linie podzia�ów geodezyjnych; 

3) kategoria przeznaczenia terenu - nale"y przez to rozumie$ ustalenie dominuj�cej funkcji oraz zasad 

i standardów zagospodarowania terenu - okre#lenie w planie kategorii przeznaczenia terenów stanowi 

ustalenie obowi�zuj�cej struktury funkcjonalno - przestrzennej; 

4) strefa kontrolowana gazoci�gu - nale"y przez to rozumie$ obszar wyznaczony po obu stronach osi 

gazoci�gu, w którym ustala si� ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu konieczne dla za-
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pewnienia trwa!o"ci i prawid!owej eksploatacji gazoci#gu, w szczególno"ci w strefie kontrolowanej 

ustala si� zakaz wznoszenia budynków, organizowania sk!adów i magazynów oraz zakaz sadzenia 

drzew, niezale$nie od ustale% planu na obszarze tym obowi#zuj# uprawnienia operatora ustalone zgodnie 

z przepisami odr�bnymi; 

5) pas monta$owy gazoci#gu - nale$y przez to rozumie& pas terenu niezb�dny dla budowy gazoci#gu, któ-

ry po zako%czeniu inwestycji podlega rekultywacji i zagospodarowaniu na inne cele okre"lone w planie; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale$y przez to rozumie& lini� ograniczaj#c# obszar dopuszczalnego 

usytuowania budynku, poza któr# lokalizacja budynków jest niedopuszczalna, linia ta nie dotyczy 

podziemnych cz�"ci budynków znajduj#cych si� ca!kowicie poni$ej poziomu terenu; 

7) wska'nik powierzchni zabudowy �PZ� - nale$y przez to rozumie& stosunek powierzchni zabudowy do 

ca!kowitej powierzchni dzia!ki budowlanej; 

8) wska'nik intensywno"ci zabudowy �IZ� - nale$y przez to rozumie& stosunek sumy powierzchni ca!-

kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej dzia!ce budowlanej 

do powierzchni dzia!ki budowlanej; 

9) wska'nik powierzchni biologicznie czynnej �TZ� - nale$y przez to rozumie& stosunek powierzchni 

biologicznie czynnej, do ca!kowitej powierzchni dzia!ki budowlanej; 

10) wysoko"& zabudowy �HZ� - nale$y przez to rozumie& wysoko"& zabudowy mierzon# od poziomu terenu 

przy najni$ej po!o$onym wej"ciu do budynku do najwy$ej po!o$onego punktu przekrycia budynku. 

DZIA� II 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdzia! 1 

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZ"CE ZASAD ZAGOSPODAROWANIA I U#YTKOWANIA TERENU 

§ 5. 1. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu dopuszcza si� utrzymanie dotychczasowego 

zagospodarowania i u$ytkowania terenów i obiektów. 

2. Mo$liwo"& modernizacji i przebudowy istniej#cych obiektów dopuszcza si� jedynie w celu dopro-

wadzenia ich do stanu zgodnego z ustaleniami planu. 

3. Tymczasowe zagospodarowanie i u$ytkowanie terenu, okre"lone w ustaleniach szczegó!owych, 

jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem nie ograniczania mo$liwo"ci realizacji ustale% planu. 

§ 6. W granicach ustalonych w planie terenów technicznych dopuszcza si� mo$liwo"& wydzielenia 

pasów terenu dla potrzeb poszczególnych sieci infrastruktury technicznej o szeroko"ci nie przekraczaj#cej 

szeroko"ci ich strefy kontrolowanej. 

§ 7. Ustalenia dotycz#ce zasad inwestowania 

1. Ze wzgl�du na ochron� standardu zagospodarowania terenu ustala si�, $e udost�pnianie poszcze-

gólnych terenów pod inwestycje jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia obs!ugi komunikacyjnej 

i zaopatrzenia w niezb�dne media. 

2. Obowi#zuje zachowanie odleg!o"ci pomi�dzy poszczególnymi sieciami, urz#dzeniami i obiektami 

zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

3. Czasowe wy!#czenie terenu z u$ytkowania na czas budowy jest dopuszczalne pod warunkiem za-

pewnienia mo$liwo"ci ci#g!ej i bezpiecznej eksploatacji innych sieci, urz#dze% i obiektów znajduj#cych si� 

na terenie obj�tym inwestycj#. 

§ 8. Na terenie obj�tym planem, poza miejscami wskazanymi w ustaleniach szczegó!owych ustala si� 

zakaz umieszczania szyldów i reklam. 

§ 9. Ustalenia dotycz#ce sieci gazowych 

1. W liniach rozgraniczaj#cych terenów komunikacji oraz w granicach terenów technicznych okre"lo-

nych na rysunku planu ustala si� lokalizacj� sieci gazowych wysokiego, "redniego i niskiego ci"nienia oraz 

ich stref kontrolowanych i pasów monta$owych wyznaczonych odpowiednio: 

1) dla istniej#cych gazoci#gów utrzymuje si� stref� odleg!o"ci podstawowej (bezpiecznej) ustalon# na 

podstawie przepisów odr�bnych, obowi#zuj#cych w dniu wydania pozwolenia na budow�, 

2) dla planowanego gazoci#gu wysokiego ci"nienia o "rednicy od DN 700 i maksymalnym ci"nieniu PN 

do 8,4 MPa ustala si� stref� kontrolowan# o szeroko"ci 12,0 m, po 6,0 m na stron� od osi gazoci#gu, 

pas monta$owy na terenach rolnych o szeroko"ci do 25,0 m oraz pas terenu przeznaczony do trwa-

!ego wy!#czenia o szeroko"ci 4,0 m, po 2,0 m na stron�, 
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3) w przypadku prowadzenia gazoci!gu w s!siedztwie sieci elektroenergetycznych oraz w miejscach 

skrzy"owa# nale"y zachowa$ odleg%o&ci wynikaj!ce z przepisów odr�bnych, w przypadku krzy"owa-

nia gazoci!gu z liniami elektroenergetycznymi wysokich napi�$ zachowa$ minimaln! odleg%o&$ od 

s%upa 20,0 m, 

4) w strefie kontrolowanej dopuszcza si� lokalizacj�, obiektów i urz!dze# dla potrzeb funkcjonowania 

sieci, w tym zespo%ów upustowo zaporowych, dróg wewn�trznych dla obs%ugi gazoci!gu, dróg prze-

ciwpo"arowych oraz tras pieszych i rowerowych, 

5) lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych i terenowych wzgl�dem sieci gazowej wymaga szczegó%o-

wego respektowania przepisów odr�bnych w przypadku ingerencji w stref� odleg%o&ci podstawowej, 

w szczególno&ci w przypadku zbli"e# i kolizji. 

2. Ustala sie minimalne przykrycie gazoci!gu 1,1 m, oraz 1,4 m na terenach zmeliorowanych dla 

umo"liwienia, w ramach rekultywacji, odbudowy urz!dze# drenarskich. Przej&cia przez rowy szczegó%owe 

wykona$ tak, aby zachowa$ minimum 1,0 m pomi�dzy gór! gazoci!gu, a dnem rzeczywistym rowu. 

3. Dopuszcza si� uk%adanie gazoci!gu metod! wykopów otwartych, za wyj!tkiem odcinków trasy 

okre&lonych w ustaleniach szczegó%owych. 

4. Na wskazanych w rysunku planu terenach technicznych dopuszcza si� budow� obiektów i urz!-

dze# niezb�dnych dla potrzeb funkcjonowania i obs%ugi gazoci!gów, w tym zespo%ów zaporowo - upu-

stowych. 

5. W granicach pasa monta"owego, w okresie realizacji gazoci!gu, dopuszcza si� czasowe wy%!cze-

nie terenu z dotychczasowego u"ytkowania i przeznaczenie terenu dla potrzeb budowy. 

6. We wskazanych w planie miejscach przekroczenia dróg oraz w przypadku prowadzenie dróg ponad 

gazoci!giem ustala si� wymóg zabezpieczenia gazoci!gu zgodnie z odr�bnymi przepisami. 

§ 10. Ustalenia dotycz!ce sieci elektroenergetycznych 

1. W liniach rozgraniczaj!cych terenów technicznych i terenów komunikacji okre&lonych na rysunku 

planu ustala si� lokalizacj� sieci elektroenergetycznych wysokiego, &redniego i niskiego napi�cia. 

2. Budowa nowych sieci oraz rozbudowa i przebudowa istniej!cych sieci elektroenergetycznych jest 

dopuszczalna jedynie pod warunkiem nie ograniczania mo"liwo&ci budowy planowanego gazoci!gu wyso-

kiego ci&nienia DN 700 relacji Koszalin-S%upsk-Wiczlino. 

3. Na obszarze planu dopuszcza si� budow� stacji transformatorowych dostosowanych do potrzeb 

odbiorców, lokalizowanych w granicach terenów wskazanych pod zabudow�. 

4. Na obszarze obj�tym planem ustala si� zakaz prowadzenia nowoprojektowanych linii elektroener-

getycznych, jako linii napowietrznych. 

§ 11. Ustalenia dotycz!ce sieci telekomunikacyjnych 

1. Na obszarze obj�tym planem zak%ada si� utrzymanie istniej!cej infrastruktury komunikacyjnej oraz 

jej rozbudow�, w liniach rozgraniczaj!cych terenów technicznych i terenów komunikacji okre&lonych na 

rysunku planu ustala si� lokalizacj� sieci i urz!dze# telekomunikacyjnych oraz kanalizacji telekomunikacyjnej. 

2. Ustala si� zakaz prowadzenia napowietrznych sieci telekomunikacyjnych. 

3. Budowa nowych sieci oraz rozbudowa i przebudowa istniej!cych sieci telekomunikacyjnych i urz!-

dze# telekomunikacyjnych jest dopuszczalna jedynie pod warunkiem nie ograniczania mo"liwo&ci budowy 

planowanego gazoci!gu wysokiego ci&nienia DN 700 relacji Koszalin-S%upsk-Wiczlino, sieci elektroenerge-

tycznych oraz zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczalnego zgodnie z ustaleniami planu. 

§ 12. W liniach rozgraniczaj!cych terenów budowlanych i terenów komunikacji okre&lonych na ry-

sunku planu dopuszcza si� lokalizacj� innych, nie wymienionych powy"ej sieci infrastruktury technicznej, 

oraz sieci o innych parametrach ni" ustalone w planie, pod warunkiem: 

1) nie ograniczania mo"liwo&ci wykorzystania terenu dla potrzeb sieci gazowych, elektroenergetycznych 

i telekomunikacyjnych; 

2) spe%nienia wymogów dotycz!cych ochrony &rodowiska okre&lonych w planie oraz wynikaj!cych 

z przepisów odr�bnych. 

§ 13. Ustalenia dotycz!ce zasad obs%ugi komunikacyjnej 

1. Obs%ug� komunikacyjn! terenu nale"y zapewni$ z istniej!cych i projektowanych dróg i ulic oraz 

z dróg wewn�trznych. 

2. Ustala si� zasad� lokalizowania trwa%ego oznakowania tras sieci poza jezdniami. 
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3. Obs!uga komunikacyjna w trakcie realizacji inwestycji poprzez istniej"ce drogi i ulice oraz poprzez 

teren w granicach pasa monta#owego. 

4. Obs!uga komunikacyjna w trakcie eksploatacji sieci infrastruktury technicznej poprzez istniej"ce 

drogi i ulice lub poprzez teren w granicach strefy kontrolowanej. 

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów komunikacji okre$lono 

w ustaleniach szczegó!owych dla poszczególnych terenów elementarnych. 

§ 14. 1. Dla wszelkich inwestycji na terenach obj�tych planem nale#y zapewni% w granicach w!asnej 

dzia!ki odpowiedni", ze wzgl�du na przeznaczenie i wielko$% obiektu, ilo$% miejsc postojowych, okre$lon" 

w ust. 2. 

2. Lokalizacja ka#dego nowego obiektu budowlanego, rozbudowa, nadbudowa lub zmiana sposobu 

u#ytkowania dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia nie terenie danej nieruchomo$ci niezb�dnej dla 

jego prawid!owego funkcjonowania ilo$ci miejsc postojowych, to jest minimum: 

1) 2,0 miejsca postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej; 

2) 0,025 miejsca postojowego na 1 m² powierzchni u#ytkowej lokali us!ugowych lub handlowych; 

3) 0,1 miejsca postojowego na 1 miejsce w lokalach gastronomicznych, salach konferencyjnych; 

4) 0,2 miejsca postojowego na jednego zatrudnionego. 

3. Wymogi okre$lone w ust. 1 i 2 nie obowi"zuj" w przypadku przebudowy i zmiany sposobu u#yt-

kowania poddaszy, mieszka& i innych obiektów lub ich cz�$ci, je#eli nie b�d" wywo!ywa% potrzeb parkin-

gowych przekraczaj"cych 2 miejsc postojowych. 

4. przypadku !"czenia funkcji okre$lonych w ust. 2, pkt od 2 do 4 do sumy miejsc postojowych sto-

suje si� wska'nik zmniejszaj"cy 0,8. 

5. Ilo$% miejsc postojowych ustala si� zaokr"glaj"c do liczby ca!kowitej zgodnie z zasad" matema-

tyczn". 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 inwestor zobowi"zany jest wykona% w granicach w!a-

snej dzia!ki minimum 80% wymaganej liczby miejsc postojowych wyliczonych zgodnie z ust. 2-5. 

Rozdzia !2 

USTALENIA!DOTYCZ"CE!ZASAD!OCHRONY 

§ 15. 1. Na terenie obj�tym planem wyst�puj" obszary obj�te szczególnymi zasadami ochrony, s" to 

tereny ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

2. Na terenach wymienionych w ust�pie 1. niezale#nie od ustale& planu obowi"zuj" ograniczenia wy-

nikaj"ce z przepisów odr�bnych. 

3. Dla terenów obj�tych stref" cz�$ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W II 

niezale#nie od ustale& niniejszego planu obowi"zuje: 

1) wspó!dzia!anie w zakresie zamierze& inwestycyjnych i innych zwi"zanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków; 

2) przeprowadzenie archeologicznych bada& ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzaj"-

cych rozpocz�cie prac ziemnych zwi"zanych z realizacj" zamierzenia, na zasadach okre$lonych prze-

pisami szczególnymi dotycz"cymi ochrony zabytków. 

4. Dla terenów obj�tych stref" ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III 

niezale#nie od ustale& niniejszego planu obowi"zuje: 

1) wspó!dzia!anie w zakresie zamierze& inwestycyjnych i innych zwi"zanych z pracami ziemnymi z odpo-

wiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze podj�cia prac ziemnych; 

2) przeprowadzenie archeologicznych bada& ratunkowych na terenie obj�tym realizacj" prac ziemnych 

na zasadach okre$lonych przepisami szczególnymi dotycz"cymi ochrony zabytków. 

Rozdzia !3 

USTALENIA!DOTYCZ"CE!KATEGORII!PRZEZNACZENIA!TERENÓW 

§ 16. 1. Tereny techniczne TT s!u#" lokalizacji obiektów, urz"dze& i sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach technicznych dopuszcza si� lokalizowanie: 

1) gazoci"gów i urz"dze& niezb�dnych do ich obs!ugi i eksploatacji; 

2) sieci elektroenergetycznych i urz"dze& niezb�dnych do ich obs!ugi i eksploatacji; 

3) sieci telekomunikacyjnych i urz"dze& niezb�dnych do ich obs!ugi i eksploatacji; 
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4) innych sieci i urz!dze" infrastruktury technicznej; 

5) doj#$ i dojazdów; 

6) zagospodarowania terenu nie wykorzystywanego dla potrzeb technicznych zgodnie z dotychczaso-

wym przeznaczeniem lub zgodnie z przeznaczeniem okre#lonym w planie. 

3. Na terenach technicznych nie dopuszcza si� koncentrowania obiektów budowlanych i elementów 

zagospodarowania je#li ze wzgl�du na ilo#$, po%o&enie, rozmiary lub powodowan! uci!&liwo#$ mog%yby 

ogranicza$ lub uniemo&liwia$ funkcjonowanie tych terenów. Powy&sze zastrze&enia obowi!zuj! tak&e 

w przypadku zmian u&ytkowania lub rozbudowy istniej!cych obiektów. 

4. Inne u&ytkowanie terenu ni& ustalone dla terenów technicznych jest na tych terenach dopuszczalne 

jedynie pod warunkiem nie ograniczania mo&liwo#ci prowadzenia sieci infrastruktury technicznej okre#lo-

nych w punkcie 2. 

5. Na terenie opracowania wyznaczono nast�puj!ce tereny techniczne: TT.08, TT.14, TT.15, TT.24, 

dla których ustalono szczegó%owe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady kszta%towania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, zasady obs%ugi in&ynieryjnej oraz ograniczenia stosowania ustale" dotycz!-

cych danej kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do warunków wynikaj!cych z konkretnych lokali-

zacji. 

§ 17. 1. Tereny wy%!cznie mieszkaniowe MM przeznacza si� na cele funkcji mieszkaniowej. Funkcja 

mieszkaniowa jest na tych terenach funkcj! chronion!. Inne przeznaczenie terenu, wymienione poni&ej, 

dopuszcza si� pod warunkiem niepowodowania uci!&liwo#ci mog!cej ograniczy$ funkcj� mieszkaniow!. 

Wskazane tereny wy%!cznie mieszkaniowe przeznacza si� dla potrzeb zabudowy jednorodzinnej MM/MN. 

2. Na terenach wy%!cznie mieszkaniowych dopuszcza si�, jako uzupe%nienie funkcji podstawowej, lo-

kalizowanie: 

1) pomieszcze" w budynkach mieszkalnych dla potrzeb indywidualnego miejsca pracy, dla potrzeb w%a-

snych, o powierzchni nieprzekraczaj!cej 30' powierzchni mieszkalnej; 

2) us%ug nieuci!&liwych lokalizowanych wy%!cznie w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegó%o-

wych; 

3) gara&y i miejsc postojowych dla potrzeb w%asnych, na w%asnej dzia%ce, dla samochodów o dopusz-

czalnej masie ca%kowitej do 3,5 t; 

4) obiektów i urz!dze" pomocniczych s%u&!cych zaopatrzeniu danego terenu w elektryczno#$, gaz, ciep%o 

5) doj#$ i dojazdów; 

6) obiektów ma%ej architektury i elementów urz!dzenia terenu; 

7) zieleni urz!dzonej. 

3. Na terenach wy%!cznie mieszkaniowych w szczególno#ci nie dopuszcza si� lokalizowania: 

1) wydzielonych samodzielnych lokali o funkcji innej ni& mieszkaniowa; 

2) us%ug uci!&liwych dla funkcji mieszkaniowej, w tym szczególnie us%ug motoryzacyjnych; 

3) gara&y i miejsc parkingowych dla samochodów o dopuszczalnej masie ca%kowitej powy&ej 3,5 t oraz 

ich przyczep i naczep. 

4. Inne u&ytkowanie terenów wy%!cznie mieszkaniowych poza ustalonym powy&ej jest niedopuszczalne. 

5. Na terenie opracowania wyznaczono nast�puj!ce elementarne tereny wy%!cznie mieszkaniowe: 

MM/MN.03, MM/MN.04, MM/MN.05, MM/MN.09, MM/MN.10, MM/MN.11, MM/MN.12, MM/MN.13, 

dla których ustalono szczegó%owe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady kszta%towania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, zasady obs%ugi in&ynieryjnej oraz ograniczenia stosowania ustale" dotycz!cych 

danej kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do warunków wynikaj!cych z konkretnych lokalizacji. 

§ 18. 1. Tereny zaliczone do kategorii wiejskich zespo%ów mieszkaniowych - zabudowy zagrodowej RM 

przeznacza si� na cele funkcji mieszkaniowej oraz gospodarczej zwi!zanej z obs%ug! gospodarstwa rolnego. 

2. Na terenach wiejskich zespo%ów mieszkaniowych jako uzupe%nienie funkcji podstawowej dopuszcza 

si� lokalizowanie: 

1) pomieszcze" w budynkach mieszkalnych dla potrzeb indywidualnego miejsca pracy; 

2) pomieszcze" i obiektów us%ugowych; 

3) obiektów dla potrzeb funkcji agroturystycznej; 

4) gara&y i miejsc postojowych dla potrzeb w%asnych, na w%asnej dzia%ce, dla samochodów oraz specjali-

stycznego sprz�tu rolniczego; 

5) elementów infrastruktury technicznej s%u&!cej funkcjonowaniu poszczególnych obiektów wymienio-

nych powy&ej; 
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6) doj!" i dojazdów; 

7) zieleni urz#dzonej. 

3. W szczególno!ci nie dopuszcza si� lokalizowania budynków gospodarczych s$u%#cych hodowli 

zwierz#t i potrzebom prowadzenia gospodarstwa rolnego, je!li ze wzgl�du na wielko!" i rodzaj hodowli 

ograniczaj# one funkcj� mieszkaniow# lub dopuszczone planem u%ytkowanie innych terenów, w szcze-

gólno!ci terenów s#siednich; 

4. Na terenie opracowania wyznaczono nast�puj#ce tereny wiejskich zespo$ów mieszkaniowych - za-

budowy zagrodowej: RM.02, RM.17, RM.18, RM.19, dla których ustalono szczegó$owe zasady i warunki 

parcelacji terenu, zasady kszta$towania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obs$ugi in%ynieryj-

nej oraz ograniczenia stosowania ustale& dotycz#cych danej kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio 

do warunków wynikaj#cych z konkretnej lokalizacji. 

5. Inne przeznaczenie terenów RM poza ustalonym dla kategorii wiejskich terenów mieszkaniowych - 

zabudowy zagrodowej, jest niedopuszczalne. 

§ 19. W granicach planu wyznaczono teren: 

1) us�ug wielofunkcyjnych U.06 i U.07; 

2) dla potrzeb powszechnych OG/U.01; 

3) lokalizacji obiektów dla potrzeb obs�ugi rolnictwa, produkcji rolnej, w tym hodowli zwierz!t RU/P.16; 

4) tereny rolnicze R.20, R.21, R.22 i R.23, 

dla których ustalono szczegó�owe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady kszta�towania zabudowy 

i zagospodarowania terenu oraz zasady obs�ugi in"ynieryjnej odpowiednio do warunków wynikaj!cych 

z poszczególnych lokalizacji. 

§ 20. 1. Tereny komunikacji drogowej KD s�u"! przede wszystkim lokalizacji dróg i ulic oraz urz!dze# 

i obiektów zwi!zanych z obs�ug! ruchu. 

2. Na terenach komunikacji drogowej dopuszcza si$ lokalizowanie: 

1) jezdni, %cie"ek rowerowych, chodników; 

2) przyulicznych pasów postojowych i zatok parkingowych dla samochodów; 

3) zatok przystankowych dla pojazdów komunikacji zbiorowej i taksówek; 

4) wiat przystankowych; 

5) zieleni przyulicznej i izolacyjnej; 

6) sieci i urz!dze# technicznego uzbrojenia terenu; 

7) urz!dze# organizacji ruchu; 

8) o%wietlenia ulic; 

9) elementów wyposa"enia ulic i urz!dzenia przestrzeni publicznych. 

3. Lokalizacja obiektów i urz!dze# oraz elementów urz!dzenia przestrzeni publicznych jest dopusz-

czalna pod warunkiem nie powodowania ograniczenia lub zagro"e# dla ruchu ulicznego. 

4. Przy przej%ciach dla pieszych i przejazdach rowerowych ustala si$ wymóg wykonania obni"enia 

kraw$"ników jezdni. 

5. W liniach rozgraniczaj!cych ulic ustala si$ zachowanie rezerw terenu dla potrzeb sieci uzbrojenia 

podziemnego (wodoci!g, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazoci!g, sieci ciep�ownicze, linie 

elektroenergetyczne, sieci i kanalizacja teletechniczna). 

6. Dopuszcza si$ lokalizacj$ sieci i urz!dze# o innych parametrach ni" okre%lone w ustaleniach dla 

poszczególnych terenów elementarnych pod warunkiem nie ograniczania mo"liwo%ci lokalizacji sieci 

uzbrojenia podziemnego o parametrach wskazanych w ustaleniach planu. 

7. Ustala si$ zakaz bezpo%redniej obs�ugi terenów s!siednich z dróg ekspresowych. 

8. Dopuszcza si$ odst!pienie od realizacji kanalizacji teletechnicznej w liniach rozgraniczaj!cych dróg 

ekspresowych pod warunkiem jej realizacji w liniach rozgraniczaj!cych s!siedniego terenu technicznego. 

9. Wzd�u" odcinków drogi s!siaduj!cymi z terenami wymagaj!cymi ochrony warunków akustycznych 

wymóg zastosowania w liniach rozgraniczaj!cych drogi rozwi!za# technicznych gwarantuj!cych sku-

teczn! ochron$ przed uci!"liwo%ci! drogi, zgodnie z przepisami odr$bnymi. 

10. Na terenie planu wyznacza si$ nast$puj!ce tereny komunikacji drogowej: 

1) tereny dróg ekspresowych: 01.KD.S, 01-1.KD.S; 

2) tereny dróg zbiorczych: 02.KD.Z, 03.KD.Z i 04.KD.Z; 

3) tereny dróg dojazdowych: 05.KD.D, 06.KD.D, 07.KD.D; 
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4) tereny dróg wewn�trznych: od 08.KDW do 12.KDW, dla których ustalono szczegó!owe zasady i wa-

runki parcelacji terenu, zasady kszta!towania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obs!ugi 

in"ynieryjnej oraz ograniczenia stosowania ustale# dotycz$cych danej kategorii przeznaczenia terenu 

odpowiednio do warunków wynikaj$cych z konkretnych lokalizacji. 

DZIA� III 

USTALENIA SZCZEGÓ�OWE 

§ 21. Dla terenu OG/U.01 o powierzchni 0, 7531 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren dla potrzeb powszechnych, lokalizacja szko!y, dopuszczalna lokalizacja obiektów dla po-

trzeb administracji publicznej, o%wiaty, nauki, kultury oraz s!u"by zdrowia, 

b) dopuszcza si� jako uzupe!nienie funkcji podstawowej lokalizowanie: 

- obiektów i urz$dze# socjalnych; 

- obiektów i urz$dze# sportowych; 

- gara"y i miejsc postojowych dla potrzeb w!asnych, lokalizowanych na w!asnej dzia!ce w nie-

zb�dnej ilo%ci wynikaj$cej z obs!ugiwanej funkcji; 

- elementów infrastruktury technicznej s!u"$cej funkcjonowaniu poszczególnych obiektów wy-

mienionych powy"ej; 

- mieszkania s!u"bowego dla potrzeb funkcjonowania obiektu; 

- elementów ma!ej architektury i zagospodarowania terenu; 

c) inne u"ytkowanie terenów dla potrzeb powszechnych poza ustalonym powy"ej jest niedopuszczalne; 

d) na cz�%ci terenu oznaczonej symbolem OG/U.01/1 dopuszcza si� lokalizacj� stacji transformatorowej; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia! terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalny maksymalny wska&nik powierzchni zabudowy PZ = 0,3, 

b) dopuszczalny wska&nik intensywno%ci zabudowy IZ = 0,4, 

c) minimalny wska&nik powierzchni biologicznie czynnej TZ = 0,3, 

d) wysoko%' zabudowy do 2 kond. lecz nie wi�ksza ni" HZ = 12 m n.p.t., 

e) linie regulacyjne zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) ogrodzenie a"urowe o wysoko%ci do 2,0 m w kolorze zielonym, zakaz stosowania prefabrykowa-

nych ogrodze# betonowych, 

g) dachy p!askie lub pó!p!askie o k$cie nachylenia po!aci do 300, 

h) przy granicy dzia!ki, wzd!u" ulic wymóg nasadzenia szpalerów drzew; 

4) obs!uga in"ynieryjna terenu: 

a) in"ynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w s$siednich ulicach, 

b) dojazd dopuszczalny wy!$cznie od strony ulicy 12.KDW; 

§ 22. Dla terenu RM.02 o powierzchni 0,5642 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów wiejskich 

zespo!ów mieszkaniowych - zabudowy zagrodowej, okre%lonymi w § 18; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia! terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w formie obiektów wolnostoj$cych, wkomponowanych w ziele#, zrealizowana w har-

monii z s$siedni$ zabudow$ mieszkaniow$ i i gospodarcz$, 

b) dopuszczalny maksymalny wska&nik powierzchni zabudowy PZ = 0,2, 

c) dopuszczalny wska&nik intensywno%ci zabudowy IZ= 0,4, 

d) minimalny wska&nik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,6, 

e) dopuszczalna maksymalna wysoko%' zabudowy: do 2 kond, lecz nie wi�cej ni" HZ =9,5 m; 

f) forma zabudowy inspirowana form$ tradycyjnej zabudowy wiejskiej - dachy wysokie, dwu-

spadowe, o k$cie nachylenia po!aci 40-500, kryte dachówk$ w odcieniach czerwieni i br$zu, 

g) dopuszczalne naczó!ki oraz lukarny o wielko%ci do 1/3 szeroko%ci po!aci dachu, 

h) ogrodzenie o wysoko%ci do 2,0 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodze# betonowych, 

i) kolorystyka: stonowana, nawi$zuj$ca do barw otoczenia, dominuj$cy materia! %cian: tynk, ceg!a 

ceramiczna czerwona, drewno; 

4) obs!uga in"ynieryjna terenu: 

a) obs!uga in"ynieryjna z sieci zlokalizowanych w s$siednich ulicach, 

b) obs!uga komunikacyjna z ulicy 05.KD.D oraz z przyleg!ej drogi powiatowej DP.0549Z; 
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5) warunki ochrony: w cz�!ci wskazanej na rysunku planu teren po"o#ony w granicach strefy cz�!ciowej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W II, obowi$zuj$ ustalenia okre!lone w § 15. 

§ 23. Dla terenów: MM/MN.03 o powierzchni 1,7768 ha, MM/MN.04 o powierzchni 4,3884 ha, 

MM/MN.05 o powierzchni 0,4190 ha, ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów wy"$cznie mieszkaniowych 

okre!lonymi w § 17, 

b) na dzia"kach z bezpo!rednim dost�pem do ulicy 05.KD.D dopuszcza si� lokalizowanie us"ug nie-

uci$#liwych; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia" terenu zgodnie z rysunkiem planu, dopuszczalna zmiana 

sposobu podzia"u ternu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni dzia"ki 1 200 m², bezpo-

!redniego dost�pu do drogi publicznej, zachowania k$ta podzia"u terenu wzgl�dem drogi 60-900, za-

chowania minimalnej szeroko!ci frontu dzia"ki od strony drogi 20,0 m; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w formie obiektów wolnostoj$cych, 

b) dopuszczalny maksymalny wska%nik powierzchni zabudowy PZ = 0,2, 

c) dopuszczalny wska%nik intensywno!ci zabudowy IZ= 0,4, 

d) minimalny wska%nik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,6, 

e) dopuszczalna maksymalna wysoko!& zabudowy: do 2 kondygnacji, lecz nie wi�cej ni# HZ =9,5 m 

oraz obiektów gospodarczych i gara#owych do 1 kondygnacji, lecz nie wi�cej ni# HZ = 5,0 m, 

f) dopuszczalne wyniesienie poziomu parteru do 0,75 m wzgl�dem poziomu terenu, 

g) forma zabudowy inspirowana form$ tradycyjnej zabudowy wiejskiej - dachy wysokie, dwu-

spadowe, o k$cie nachylenia po"aci 40-500, kryte dachówk$ w odcieniach czerwieni i br$zu, 

uk"ad kalenic budynków równoleg"y do drogi, 

h) na wolnostoj$cych budynkach gara#owych i gospodarczych dopuszczalne dachy p"askie, 

i) dopuszczalne naczó"ki oraz lukarny o wielko!ci do 1/3 szeroko!ci po"aci dachu, 

j) ogrodzenie o wysoko!ci do 1,4 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodze' betonowych, 

k) kolorystyka: stonowana, nawi$zuj$ca do barw otoczenia, dominuj$cy materia" !cian: tynk, ceg"a 

ceramiczna czerwona, drewno; 

4) obs"uga in#ynieryjna terenu: 

a) obs"uga komunikacyjna z s$siednich ulic dojazdowych i wewn�trznych wskazanych na rysunku 

planu; 

b) obs"uga in#ynieryjna z sieci zlokalizowanych w s$siednich ulicach, 

5) warunki ochrony: w cz�!ci wskazanej na rysunku planu teren po"o#ony w granicach strefy cz�!ciowej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W II, obowi$zuj$ ustalenia okre!lone w § 15. 

§ 24. Dla terenów: U.06 o powierzchni 2,6815 ha i U.07 o powierzchni 2,2264 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: tereny lokalizacji wielofunkcyjnego centrum handlowo - us"ugowe o znaczeniu pona-

dlokalnym, dopuszczalna lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzeda#owej do 15.000 m²; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia" terenu zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza si� podzia" 

terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni dzia"ki 2000,0 m², zapewnienia dost�pu 

do drogi publicznej, zachowania kata podzia"u terenu wzgl�dem drogi 60-900, zachowania minimalne 

szeroko!ci frontu dzia"ki wzgl�dem drogi 25,0 m; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalny maksymalny wska%nik powierzchni zabudowy PZ = 0,7, 

b) dopuszczalny wska%nik intensywno!ci zabudowy IZ = 1,0, 

c) minimalny wska%nik powierzchni biologicznie czynnej TZ = 0,2, 

d) wysoko!& zabudowy: od 2 kond, lecz nie wi�cej ni# HZ = 12,0 m n.p.t, 

e) wymagany wysoki standard zabudowy i zagospodarowania terenu, 

f) dominuj$ce materia"y elewacji: szk"o, stal, laminat, ceramika, drewno, 

g) dachy p"askie lub "ukowe, 

h) w miejscach nie koliduj$cych z planowan$ zabudow$ i zagospodarowaniem terenu wymóg wpro-

wadzenia nasadze' zieleni wysokiej, 

i) ogrodzenia dopuszczalne jedynie jako a#urowe o wysoko!ci do 2,0 m, w kolorze zielonym, lokali-

zowane w strefie zapleczy obiektów oraz na granicy z s$siednimi dzia"kami budowlanymi; 

4) obs"uga in#ynieryjna terenu: 

a) obs"uga in#ynieryjna z sieci zlokalizowanych w s$siednich ulicach, 
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b) obs!uga komunikacyjna z ulicy 02.KD.Z, po realizacji drogi S-6 obs!uga komunikacyjna terenów 

U.06, U.07 i TT.08 z obecnej drogi krajowej poprzez teren U.06/1 i teren TT.08. 

§ 25. Dla terenu TT.08 o powierzchni 1,2195 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre"lonymi w § 16, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci#gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 700 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat!owodowym dla obs!ugi gazoci#gu, 

- gazoci#gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz#dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

"ci lokalizacji gazoci#gów, 

c) teren, w cz�"ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej oraz teren w grani-

cach pasa monta%owego przeznacza si� na cele parkingowe dla potrzeb wielofunkcyjnego cen-

trum handlowo - us!ugowego lokalizowanego na terenach U.06 i U.07; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia! terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno"ci do 

pozosta!ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s#siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej sta!ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci#giem dopuszcza si� zak!adanie parkingów oraz dróg wykonanych z materia!ów drobno-

wymiarowych. 

§ 26. Dla terenów: MM/MN.09 o powierzchni 0,5873 ha, MM/MN.10 o powierzchni 0,5556 ha, 

MM/MN.11 o powierzchni 0,6584 ha, ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów wy!#cznie 

mieszkaniowych okre"lonymi w § 17, 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia! terenu zgodnie z rysunkiem planu, dopuszczalna zmiana 

sposobu podzia!u ternu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni dzia!ki 800 m², dost�pu 

do drogi publicznej, zachowania kata podzia!u terenu wzgl�dem drogi 60-90°, zachowania minimalne 

szeroko"ci frontu dzia!ki od strony drogi 20,0 m; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w formie obiektów wolnostoj#cych, 

b) dopuszczalny maksymalny wska&nik powierzchni zabudowy PZ = 0,2, 

c) dopuszczalny wska&nik intensywno"ci zabudowy IZ= 0,4, 

d) minimalny wska&nik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,6, 

e) dopuszczalna maksymalna wysoko"' zabudowy: do 2 kondygnacji, lecz nie wi�cej ni% HZ =9,5 m 

oraz obiektów gospodarczych i gara%owych do 1 kondygnacji, lecz nie wi�cej ni% HZ = 5,0 m, 

f) dopuszczalne wyniesienie poziomu parteru do 0,75 m wzgl�dem poziomu terenu, 

g) forma zabudowy inspirowana form# tradycyjnej zabudowy wiejskiej - dachy wysokie, dwu-

spadowe, o k#cie nachylenia po!aci 40-500, kryte dachówk# w odcieniach czerwieni i br#zu, 

uk!ad kalenic budynków lokalizowanych na dzia!kach przyleg!ych do drogi oznaczonej symbolem 

05.KD.D, równoleg!y do drogi, 

h) na wolnostoj#cych budynkach gara%owych i gospodarczych dopuszczalne dachy p!askie, 

i) dopuszczalne naczó!ki oraz lukarny o wielko"ci do 1/3 szeroko"ci po!aci dachu, 

j) ogrodzenie o wysoko"ci do 1,4 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodze$ betonowych, 

k) kolorystyka: stonowana, nawi#zuj#ca do barw otoczenia, dominuj#cy materia! "cian: tynk, ceg!a 

ceramiczna czerwona, drewno; 

4) obs!uga in%ynieryjna terenu: 

a) obs!uga in%ynieryjna z sieci zlokalizowanych w s#siednich ulicach, 

b) obs!uga komunikacyjna z s#siednich ulic wskazanych na rysunku planu; 

§ 27. Dla terenów: MM/MN.12 o powierzchni 2,6595 ha, MM/MN.13 o powierzchni 2,3327 ha, 

ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów wy!#cznie 

mieszkaniowych okre"lonymi w § 17; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia! terenu zgodnie z rysunkiem planu, dopuszczalna zmiana 

sposobu podzia!u ternu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni dzia!ki 1 200 m², bezpo-

"redniego dost�pu do drogi publicznej, zachowania k#ta podzia!u terenu wzgl�dem drogi 60-900, za-

chowania minimalnej szeroko"ci frontu dzia!ki od strony drogi 20,0 m; 



Dziennik Urz�dowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 128 � 17074 � Poz. 2339 

 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w formie obiektów wolnostoj!cych, 

b) dopuszczalny maksymalny wska"nik powierzchni zabudowy PZ = 0,2, 

c) dopuszczalny wska"nik intensywno#ci zabudowy IZ= 0,4, 

d) minimalny wska"nik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,6, 

e) dopuszczalna maksymalna wysoko#$ zabudowy: do 2 kondygnacji, lecz nie wi�cej ni% HZ =9,5 m 

oraz obiektów gospodarczych i gara%owych do 1 kondygnacji, lecz nie wi�cej ni% HZ = 5,0 m, 

f) dopuszczalne wyniesienie poziomu parteru do 0,75 m wzgl�dem poziomu terenu, 

g) forma zabudowy inspirowana form! tradycyjnej zabudowy wiejskiej - dachy wysokie, dwu-

spadowe, o k!cie nachylenia po&aci 40-500, kryte dachówk! w odcieniach czerwieni i br!zu, 

uk&ad kalenic budynków lokalizowanych na dzia&kach przyleg&ych do drogi oznaczonej symbolem 

05.KD.D, równoleg&y do drogi, 

h) na wolnostoj!cych budynkach gara%owych i gospodarczych dopuszczalne dachy p&askie, 

i) dopuszczalne naczó&ki oraz lukarny o wielko#ci do 1/3 szeroko#ci po&aci dachu, 

j) ogrodzenie o wysoko#ci do 1,4 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodze' betonowych, 

k) kolorystyka: stonowana, nawi!zuj!ca do barw otoczenia, dominuj!cy materia& #cian: tynk, ceg&a 

ceramiczna czerwona, drewno; 

4) obs&uga in%ynieryjna terenu: 

a) obs&uga in%ynieryjna z sieci zlokalizowanych w s!siednich ulicach, 

b) obs&uga komunikacyjna z s!siednich ulic wskazanych na rysunku planu; 

§ 28. Dla terenów: TT.14 o powierzchni 0,7773 ha i TT.15 o powierzchni 1,7780 ha, ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre#lonymi w § 16, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci!gu wysokiego ci#nienia o #rednicy do DN 700 mm i ci#nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem #wiat&owodowym dla obs&ugi gazoci!gu, 

- gazoci!gu wysokiego ci#nienia o #rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz!dze' infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

#ci lokalizacji gazoci!gów, 

c) teren, w cz�#ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej oraz teren w grani-

cach pasa monta%owego gazoci!gu wysokiego ci#nienia przeznacza si� na cele rolnicze, 

d) dopuszcza si� tymczasowe zagospodarowanie terenu dla potrzeb lokalizacji plenerowych urz!-

dze' sportowo - rekreacyjnych; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia& terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno#ci do 

pozosta&ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s!siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej trwa&ej zabudowy, 

b) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej trwa&ej zabudowy, 

4) warunki ochrony: w cz�#ci wskazanej na rysunku planu teren TT.15 po&o%ony jest w granicach strefy 

ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, obowi!zuj! ustalenia okre-

#lone w § 15. 

§ 29. Dla terenu RU/P.16 o powierzchni 2,0248 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: terenu lokalizacji obiektów dla potrzeb obs&ugi rolnictwa, produkcji rolnej, 

w tym hodowli zwierz!t, o uci!%liwo#ci nie powoduj!cej ograniczenia dopuszczonego planem u%yt-

kowania terenów s!siednich; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: zakaz dokonywania podzia&ów terenu; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w formie obiektów wolnostoj!cych, 

b) dopuszczalny maksymalny wska"nik powierzchni zabudowy PZ = 0,3, 

c) dopuszczalny wska"nik intensywno#ci zabudowy IZ= 0,6, 

d) minimalny wska"nik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,5, 

e) dopuszczalna maksymalna wysoko#$ zabudowy: do 2 kondygnacji, lecz nie wi�cej ni% HZ = 10,0 m, 

oraz urz!dze' technologicznych do 15,0 m, 

f) dachy p&askie, &ukowe lub dwuspadowe, o k!cie nachylenia po&aci do 300, 

g) ogrodzenia o wysoko#ci do 2,0 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodze' betonowych, 

h) wzd&u% drogi 04.KD.Z wymóg nasadzenia zieleni izolacyjnej w formie szpaleru drzew; 



Dziennik Urz�dowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 128 � 17075 � Poz. 2339 

 

4) warunki ochrony: w cz�!ci wskazanej na rysunku planu teren po"o#ony w granicach strefy ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, obowi$zuj$ ustalenia okre!lone w § 15. 

§ 30. Dla terenów: RM.17 o powierzchni 0,2718 ha, RM.18 o powierzchni 1,4103 ha i RM.19 

o powierzchni 0,3708 ha, ustala si!: 

1) przeznaczenie terenu: przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów wiejskich 

zespo"ów mieszkaniowych - zabudowy zagrodowej, okre#lonymi w § 18; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia" terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w formie obiektów wolnostoj$cych, wkomponowanych w ziele%, zrealizowana w har-

monii z s$siedni$ zabudow$ mieszkaniow$ i i gospodarcz$, 

b) dopuszczalny maksymalny wska&nik powierzchni zabudowy PZ = 0,2, 

c) dopuszczalny wska&nik intensywno#ci zabudowy IZ= 0,6, 

d) minimalny wska&nik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,6, 

e) dopuszczalna maksymalna wysoko#' zabudowy: do 2 kond, lecz nie wi!cej ni( HZ =9,5 m; 

f) forma zabudowy inspirowana form$ tradycyjnej zabudowy wiejskiej - dachy wysokie, dwu-

spadowe, o k$cie nachylenia po"aci 40-500, kryte dachówk$ w odcieniach czerwieni i br$zu, 

g) dopuszczalne naczó"ki oraz lukarny o wielko#ci do 1/3 szeroko#ci po"aci dachu, 

h) ogrodzenie o wysoko#ci do 2,0 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodze% betonowych, 

i) lokalizacja zabudowy dopuszczalna pod warunkiem zachowania odleg"o#ci minimum 40,0 m od 

kraw!dzi drogi ekspresowej, 

j) kolorystyka: stonowana, nawi$zuj$ca do barw otoczenia, dominuj$cy materia" #cian: tynk, ceg"a 

ceramiczna czerwona, drewno; 

4) obs"uga in(ynieryjna terenu: 

a) obs"uga in(ynieryjna z sieci zlokalizowanych w s$siednich ulicach, 

b) obs"uga komunikacyjna terenów oznaczonych symbolami RM.17 i RM.18 z drogi 12.KD.W, oraz 

terenu oznaczonego symbolem RM.19 z drogi 03.KD.Z; 

5) warunki ochrony: w cz!#ci wskazanej na rysunku planu tereny RM.17 i RM.18 po"o(one s$ 

w granicach strefy ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, obowi$-

zuj$ ustalenia okre#lone w § 15. 

§ 31. Dla terenów: R.20 o powierzchni 0,4538 ha, R.21 o powierzchni 0,2033 ha, R.22 o po-

wierzchni 1,6378 ha, i R.23 o powierzchni 0,5007 ha, ustala si!: 

1) przeznaczenie terenu: teren rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia" terenu dopuszczalny pod warunkiem: zachowania minimal-

nej powierzchni 0,3 ha, zapewnienia dost!pu do drogi publicznej, k$ta podzia"u terenu wzgl!dem dro-

gi 45-90° oraz szeroko#ci frontu dzia"ki od strony drogi minimum 20,0 m; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkiej sta"ej i tymczasowej zabudowy, 

b) wymóg zachowania istniej$cych uk"adów melioracyjnych, 

c) na cz!#ci terenu oznaczonej symbolem R.27 dopuszczalna lokalizacja plenerowych urz$dze% 

sportowych i rekreacyjnych; 

4) warunki ochrony: w cz!#ci wskazanej na rysunku planu teren R.22 i R.23 po"o(ony jest w granicach 

strefy ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, obowi$zuj$ ustalenia 

okre#lone w § 15. 

§ 32. Dla terenu TT.24 o powierzchni 0,5889 ha ustala si!: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre#lonymi w § 16, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci$gu wysokiego ci#nienia o #rednicy do DN 700 mm i ci#nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem #wiat"owodowym dla obs"ugi gazoci$gu, 

- gazoci$gu wysokiego ci#nienia o #rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz$dze% infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo(liwo-

#ci lokalizacji gazoci$gów, 

c) teren, w cz!#ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej oraz teren w granicach 

pasa monta(owego gazoci$gu wysokiego ci#nienia przeznacza si! na cele rolnicze, a w cz!#ci 

oznaczonej symbolem TT.24/1 na cele wiejskich zespo"ów mieszkaniowych - zabudowy zagro-

dowej, bez mo(liwo#ci lokalizowania zabudowy. 
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2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia! terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno"ci do 

pozosta!ych sieci oraz dla u#ytkowników terenów s$siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy, 

b) ponad gazoci$giem dopuszcza si� zak!adanie dojazdów do roz!ogów; 

4) warunki ochrony: w cz�"ci wskazanej na rysunku planu teren po!o#ony jest w granicach strefy ogra-

niczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, obowi$zuj$ ustalenia okre"lone 

w § 15 

§ 33. Dla terenów: 01.KD.S o powierzchni 4,9711 ha i 01-1.KD.S o powierzchni 8,5240 ha, ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre"lonymi w § 20; 

b) droga szybkiego ruchu kategorii krajowej (S 6), szeroko"% w liniach rozgraniczaj$cych zmiennej 

zgodnie z rysunkiem planu od 1,0 do 140,0 m; 

c) lokalizacja kanalizacji teletechnicznej; 

d) w cz�"ci terenu oznaczonej symbolem 01-1/4.KD.S przekroczenie drogi przez korytarz techniczny 

dla potrzeb: 

- gazoci$gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

- gazoci$gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 7000 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat!owodowym dla obs!ugi gazoci$gu, 

- innych sieci i urz$dze& infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo#liwo-

"ci lokalizacji gazoci$gów i linii elektroenergetycznych, 

e) w cz�"ci terenu oznaczonej symbolem 01-1/.KD.S ustala si� wymóg zapewnienia bezkolizyjnego 

przejazdu drog$ 02.KD.Z (droga wojewódzka DW.209); 

f) w cz�"ci terenu oznaczonej symbolem 01/1.KD.S oraz 01-1/6.KD.S ustala si� wymóg zapewnie-

nia bezkolizyjnego przejazdu drog$ 03.KD.Z (droga powiatowa DP.0549Z); 

g) w cz�"ci terenu oznaczonej symbolem 01-1/8.KD.S ustala si� wymóg zapewnienia bezkolizyjne-

go przejazdu drog$ 12.KDW; 

2) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyj$tkiem linii elektroenergetycz-

nych 110 kV, dopuszczalne wy!$cznie metod$ bezwykopow$, 

b) w przypadku wyboru wariantu i budowy drogi krajowej S-6 po trasie wskazanej na rysunku planu 

symbolem 01.KD.S tereny oznaczone symbolami: 

- 01-1/1.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu U.07, 

- 01-1/2.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu 02.KD.Z, 

- 01-1/3.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu R.22, 

- 01-1/4.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu TT.14, 

- 01-1/5.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu RU/P.16, 

- 01-1/6.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu 04.KD.Z, 

- 01-1/7.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu RM.17, 

- 01-1/8.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu 12.KDW, 

- 01-1/9.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu RM.18; 

c) w przypadku wyboru wariantu i budowy drogi krajowej S-6 po trasie wskazanej na rysunku planu 

symbolem 01-1.KD.S tereny oznaczone symbolami: 

- 01/1.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu R.23, 

- 01/2.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu 03.KD.Z, 

- 01/2.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu 03.KD.Z, 

- 01/3.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu RM.19, 

- 01/4.KD.S przeznacza si� na cele zgodne z ustaleniami dla terenu R.21. 

3) warunki ochrony: w cz�"ci wskazanej na rysunku planu po!o#ona jest w granicach strefy ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, obowi$zuj$ ustalenia okre"lone w § 15. 

§ 34. Dla terenu 02.KD.Z o powierzchni 0,0857 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre"lonymi 

w § 20; 

2) droga zbiorcza kategorii wojewódzkiej, szeroko"% w liniach rozgraniczaj$cych 20,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

a) sieci kanalizacji sanitarnej o "rednicy Ø 150 - 300 mm, 
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b) sieci kanalizacji deszczowej o !rednicy Ø 200 - 400 mm, 

c) sieci wodoci"gowej o !rednicy Ø 80 - 200, 

d) sieci gazowej !redniego i niskiego ci!nienia, 

e) sieci energetycznej !redniego i niskiego napi�cia, 

f) kanalizacji telekomunikacyjnej, 

4) w cz�!ci terenu oznaczonej symbolem 02/1.KD.Z przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla 

potrzeb: 

- gazoci"gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

- gazoci"gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 7000 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci"gu, 

- innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

!ci lokalizacji gazoci"gów i linii elektroenergetycznych; 

5) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyj"tkiem linii elektroenergetycznych 

110 kV, dopuszczalne wy#"cznie metod" bezwykopow". 

§ 35. Dla terenów: 03.KD.Z o powierzchni 0,0706 ha i 04.KD.Z o powierzchni 0,2869 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 20; 

2) droga zbiorcza kategorii powiatowej (DP.0549Z), szeroko!& w liniach rozgraniczaj"cych 20,0 m, 1x2 

(jedna jezdnia dwupasowa), wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa (trasa lokalna); 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

a) sieci kanalizacji sanitarnej o !rednicy Ø 150 - 300 mm, 

b) sieci kanalizacji deszczowej o !rednicy Ø 200 - 400 mm, 

c) sieci wodoci"gowej o !rednicy Ø 80 - 200, 

d) sieci gazowej !redniego i niskiego ci!nienia, 

e) sieci energetycznej !redniego i niskiego napi�cia, 

f) kanalizacji telekomunikacyjnej, 

4) w cz�!ci terenu oznaczonej symbolem 04/1.KD.Z przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla 

potrzeb: 

a) gazoci"gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci"gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 7000 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci"gu, 

c) innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo!ci lo-

kalizacji gazoci"gów i linii elektroenergetycznych; 

5) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyj"tkiem linii elektroenergetycznych 

110 kV, dopuszczalne wy#"cznie metod" bezwykopow", 

6) wymóg nasadzenia szpaleru drzew po po#udniowej stronie ulicy; 

7) warunki ochrony: w cz�!ci teren 04.KD.Z wskazana na rysunku planu po#o%ona jest w granicach stre-

fy ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, obowi"zuj" ustalenia 

okre!lone w § 15. 

§ 36. Dla terenu 05.KD.D o powierzchni 0,8364 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 20; 

2) ulica dojazdowa kategorii gminnej, szeroko!& w liniach rozgraniczaj"cych 15,0 m, 1x2 (jedna jezdnia 

dwupasowa), chodniki po obu stronach ulicy, wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa (trasa lo-

kalna); 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodoci"gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-

nej i kanalizacji teletechnicznej; 

4) wymóg nasadzenia szpaleru drzew po wschodniej stronie ulicy; 

5) warunki ochrony: w cz�!ci terenu wskazana na rysunku planu po#o%ona jest w granicach strefy ogra-

niczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, obowi"zuj" ustalenia okre!lone 

w § 15. 

§ 37. Dla terenu: 06.KD.D o powierzchni 0,4977 ha, ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 20; 

2) ulice dojazdowa, szeroko!& w liniach rozgraniczaj"cych zgodnie z rysunkiem planu 24,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

a) sieci kanalizacji sanitarnej o !rednicy Ø 150 - 300 mm, 
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b) sieci kanalizacji deszczowej o !rednicy Ø 200 - 400 mm, 

c) sieci wodoci"gowej o !rednicy Ø 50 - 200, 

d) sieci gazowej !redniego i niskiego ci!nienia, 

e) sieci energetycznej !redniego i niskiego napi�cia, 

f) kanalizacji telekomunikacyjnej, 

§ 38. Dla terenu: 07.KD.D o powierzchni 0,1238 ha, ustala si�: 

4) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 20; 

5) ulice wewn�trzne, szeroko!# w liniach rozgraniczaj"cych zmienna zgodnie z rysunkiem planu od 

10,0 m, do 18,0 m, zako$czone placami manewrowymi zgodnie z rysunkiem planu; 

6) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

a) sieci kanalizacji sanitarnej o !rednicy Ø 150 - 300 mm, 

b) sieci kanalizacji deszczowej o !rednicy Ø 200 - 400 mm, 

c) sieci wodoci"gowej o !rednicy Ø 50 - 200, 

d) sieci gazowej !redniego i niskiego ci!nienia, 

e) sieci energetycznej !redniego i niskiego napi�cia, 

f) kanalizacji telekomunikacyjnej, 

7) warunki ochrony: w cz�!ci wskazanej na rysunku planu teren po%o&ony jest w granicach strefy ogra-

niczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, obowi"zuj" ustalenia okre!lone 

w § 15 

§ 39. Dla terenów: 08.KDW o powierzchni 0,1150 ha, 09.KDW o powierzchni 0,0659 ha, ustala si�: 

8) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 20; 

9) ulice wewn�trzne, szeroko!# w liniach rozgraniczaj"cych zmienna zgodnie z rysunkiem planu od 6,0 m, 

do 18,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

a) sieci kanalizacji sanitarnej o !rednicy Ø 150 - 300 mm, 

b) sieci kanalizacji deszczowej o !rednicy Ø 200 - 400 mm, 

c) sieci wodoci"gowej o !rednicy Ø 50 - 200, 

d) sieci gazowej !redniego i niskiego ci!nienia, 

e) sieci energetycznej !redniego i niskiego napi�cia, 

f) kanalizacji telekomunikacyjnej, 

11) warunki ochrony: w cz�!ci wskazanej na rysunku planu teren po%o&ony jest w granicach strefy ogra-

niczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, obowi"zuj" ustalenia okre!lone 

w § 15 

§ 40. Dla terenu 10.KDW o powierzchni 0,0959 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 20; 

2) ulica wewn�trzna, szeroko!# w liniach rozgraniczaj"cych 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

a) sieci kanalizacji sanitarnej o !rednicy Ø 150 - 300 mm, 

b) sieci kanalizacji deszczowej o !rednicy Ø 200 - 400 mm, 

c) sieci wodoci"gowej o !rednicy Ø 50 - 200, 

d) sieci gazowej !redniego i niskiego ci!nienia, 

e) sieci energetycznej !redniego i niskiego napi�cia, 

f) kanalizacji telekomunikacyjnej. 

§ 41. Dla terenu 11.KDW o powierzchni 0,3858 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 20; 

2) ulice wewn�trzne, szeroko!# w liniach rozgraniczaj"cych zmienna zgodnie z rysunkiem planu od 12,0 

do 47,0 m, zako$czone placami manewrowymi zgodnie z rysunkiem planu; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

a) sieci kanalizacji sanitarnej o !rednicy Ø 150 - 300 mm, 

b) sieci kanalizacji deszczowej o !rednicy Ø 200 - 400 mm, 

c) sieci wodoci"gowej o !rednicy Ø 50 - 200, 

d) sieci gazowej !redniego i niskiego ci!nienia, 
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e) sieci energetycznej !redniego i niskiego napi�cia, 

f) kanalizacji telekomunikacyjnej. 

§ 42. Dla terenu 12.KDW o powierzchni 0,1328 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 20; 

2) ulica wewn�trzna, szeroko!" w liniach rozgraniczaj#cych zmienna od 10,0 m do 20,0 m, zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego: 

a) sieci kanalizacji sanitarnej o !rednicy Ø 150 - 300 mm, 

b) sieci kanalizacji deszczowej o !rednicy Ø 200 - 400 mm, 

c) sieci wodoci#gowej o !rednicy Ø 50 - 200, 

d) sieci gazowej !redniego i niskiego ci!nienia, 

e) sieci energetycznej !redniego i niskiego napi�cia, 

f) kanalizacji telekomunikacyjnej; 

4) warunki ochrony: w cz�!ci wskazanej na rysunku planu teren po$o%ony w granicach strefy ograniczo-

nej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, obowi#zuj# ustalenia okre!lone 

w § 15. 

DZIA !IV 

OCHRONA!GRUNTÓW!ROLNYCH I LE"NYCH 

§ 43. Na cele nierolne, przeznacza si� niniejsz# uchwa$# $#cznie 33,3305 ha gruntów rolnych, w tym: 

21,8403 ha klasy IVa, 5,1834 ha klasy IVb, 5,5449 ha klasy V i VI, 0,7222 ha klasy &V oraz 0,0397 ha 

klasy PsV. 

DZIA !V 

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU 

§ 44. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala si� dla wszystkich terenów elementarnych stawk� procentow# op$aty od wzrostu 

warto!ci nieruchomo!ci w wysoko!ci: 

1. na wszystkich terenach okre!lonych w planie jako tereny komunikacji (KD), tereny dla potrzeb po-

wszechnych (OG) oraz tereny techniczne (TT) ustala si� stawk� procentow# w wysoko!ci 0%, 

2. dla pozosta$ych terenów ustala si� stawk� procentow# w wysoko!ci 30'. 

§ 45. W cz�!ci dotycz#cej obszaru obj�tego niniejszym planem trac# moc ustalenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego gminy S$awno, uchwalonego uchwa$# Rady Gminy S$awno 

Nr XIII/83/96 z dnia 26 marca 1996 r., og$oszonego w Dzienniku Urz�dowym Województwa S$upskiego 

Nr 14, poz. 52 z dnia 22 kwietnia 1996 r. wraz ze zmianami przyj�tymi uchwa$ami Rady Gminy S$awno 

Nr IV/21/2003 i Nr IV/22/2003 og$oszonymi w Dzienniku Urz�dowym Województwa Zachodniopomor-

skiego Nr 32, poz. 476 i 477 z 2003 r. 

DZIA !VI 

USTALENIA!KO#COWE 

§ 46. Wykonanie uchwa$y powierza si� Wójtowi Gminy S$awno 

§ 47. Uchwa$a wchodzi w %ycie po up$ywie 30 dni od daty jej og$oszenia w Dzienniku Urz�dowym 

Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urz�du Gminy S$awno. 

 

 

 

 

Przewodnicz#ca Rady 

 

Marta!Ho$owata 
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Za��cznik nr 1 

do uchwa�y Nr XII/85/2011 

Rady Gminy S�awno 

z dnia 29 wrze!nia 2011 r. 
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Za��cznik nr 2 

do uchwa!y Nr XII/85/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 
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Za��cznik nr 3 

do uchwa!y Nr XII/85/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 

Rozstrzygni!cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 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 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; 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, z roku 2011 

Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Mi�dzyzdrojach rozstrzyga si�, co nast�puje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo"ci Warszkowo, gmina 

S!awno, dla lokalizacji gazoci#gu wysokiego ci"nienia DN 700, wy!o$onego wraz z prognoz# oddzia!ywa-

nia na "rodowisko do publicznego wgl#du w dniach od 8 sierpnia 2011 r. do 30 sierpnia 2011 r., w wy-

znaczonym do dnia 14 wrze"nia 2011 r. terminie nie wniesiono $adnych uwag. W zwi#zku z tym nie roz-

strzyga si� o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

Za��cznik nr 4 

do uchwa!y Nr XII/85/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 

Rozstrzygni!cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale"� do zada# w�asnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

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

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; 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, z roku 2011 

Nr 32, poz. 159), rozstrzyga si�, co nast�puje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s!u$#ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszka%ców stanowi#, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz#dzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó&niejszymi zmianami), zadanie w!asne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji niniejszym planem obejmuj#: 

1) inwestycje realizowane samodzielnie przez gmin�; 

2) inwestycje realizowane wspólnie przez gmin� i inne podmioty. 

§ 2. Tereny elementarne, dla których zosta!y ustalone inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

nale$#ce do zada% w!asnych gminy oraz zada% realizowanych wspólnie przez gmin� i inne podmioty: 

Lp. 
Oznaczenie terenu 

elementarnego w planie 

Ustalone w palnie przeznaczenie terenu  

wraz z zakresem inwestycji 
1. 05.KD.D 

 

Ulica dojazdowa obs!uguj#ca, szko!� i tereny mieszkaniowe, modernizacja/ 

budowa drogi wraz z infrastruktur#. 

2. 06.KD.D 
 

Ulica dojazdowa obs!uguj#ca tereny mieszkaniowe, 

budowa ulicy wraz z infrastruktur#. 

3. 07.KD.D 
 

Ulica dojazdowa obs!uguj#ca, szko!� i tereny mieszkaniowe, 

budowa drogi wraz z infrastruktur#. 

4. 08.KDW Ulica wewn�trzna obs!uguj#ca tereny mieszkaniowe, modernizacja/ 

budowa drogi wraz z infrastruktur# 

5. 10.KDW Ulica wewn�trzna obs!uguj#ca tereny mieszkaniowe i rolne, modernizacja 

drogi wraz z infrastruktur# 

6. 11.KD.W Ulica wewn�trzna obs!uguj#ca tereny mieszkaniowe, modernizacja drogi 

wraz z infrastruktur# 

7. 12.KDW Ulica wewn�trzna obs!uguj#ca tereny rolne, modernizacja drogi wraz 

z infrastruktur# 
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§ 3. Sposób realizacji inwestycji gminnych wykazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiega! b�dzie zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami prawa, w tym m.in. 

ustaw" o samorz"dzie gminnym, ustaw" Prawo zamówie# publicznych, ustaw" o gospodarce komu-

nalnej, ustaw" Prawo ochrony $rodowiska, ustaw" Prawo budowlane; 

2) inwestycje w zakresie przesy%ania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciep%a okre$lone 

w § 2 realizowane b�d" w sposób okre$lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó&niejszymi zmianami); 

3) sposób realizacji inwestycji okre$lonych w § 2 powinien ulega! modyfikacji wraz z dokonuj"cym si� 

post�pem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasad" stosowania najlepszej dost�pnej techniki, 

okre$lon" w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z pó&niejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustale# planu. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale'" do zada# w%asnych 

gminy, ustalone w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó&niejszymi zmianami), przy czym: 

1) wydatki maj"tkowe gminy okre$la uchwa%a w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z bud'etu gminy uchwala si� w corocznej uchwale bud'etowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok bud'etowy ujmowane s" w wykazie stano-

wi"cym za%"cznik do uchwa%y bud'etowej - Wieloletni Plan Inwestycyjny; 

4) inwestycje gminne, które mog" by! wspó%finansowane ze $rodków pomocowych uj�te s" w Planie 

Rozwoju Lokalnego. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie modernizacji dróg na terenach elementarnych wskazanych w § 2 finan-

sowane b�d" z bud'etu gminy lub na podstawie porozumienia i umów z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, modernizacji sieci wodoci"gowej i kanalizacyj-

nej finansowane b�d" na podstawie art. 15 i 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-

trzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzeniu $cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), z bud'etu 

gminy lub ze $rodków w%asnych WiK Spó%ka z o.o. w S%awnie 

3. Zadania w zakresie budowy i modernizacji sieci energetycznych, sieci ciep%owniczych obj�tych 

miejskim systemem ogrzewania oraz sieci gazowych finansowane b�d" na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó&niejszymi 

zmianami). 

§ 6. Realizacja i finansowanie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 b�dzie przed-

miotem umowy zainteresowanych stron. 
2339

 

2340 
2340 

UCHWA A!NR XIII/122/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

 z dnia 29 wrze"nia!2011 r. 

w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Drawsku Pomorskim. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz"dzie gminnym (Dz. U. 

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

poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, 

poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777), Rada Miejska w Drawsku 

Pomorskim uchwala, co nast�puje: 

§ 1. Przyjmuje si� regulamin targowiska miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Obro#ców We-

sterplatte 8 w brzmieniu jak w za%"czniku do niniejszej uchwa%y. 

  


