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UCHWAŁA NR XXVI/347/09
Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 
w obrębie geodezyjnym Podańsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, 
poz. 1237) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

Rozdział I
PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XI/104/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r., 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów przyjętymi uchwałą Rady 
Miejskiej w Goleniowie Nr LII/462/02 z dnia 24 czerwca 2002 r., zmienionym Uchwałą Nr XLIII/520/06 z dnia 
31 maja 2006 r. i Uchwałą Nr XIX/227/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Podańsko, 
zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu w skali 1: 1 000, zwany dalej rysunkiem 
planu.

3. Obszar planu, o łącznej powierzchni 61,98 ha, obejmuje tereny:

1) działek nr: 28, 29/1 [w trakcie sporządzenia planu dokonano podziału na działki nr: 29/3, 29/4, 29/5, 
29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/2, 30/3, 30/4, 30/5, 31/2, 32/1, 32/3, 32/4, 33/1, 33/3, 33/5, 33/6, 34, 35/3, 
35/7, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 36/2, 36/4, 36/6, 36/8, 36/10, 36/11, 36/12, 36/13, 36/14, 
36/15, 36/16, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20, 36/22, 36/24, 36/28, 36/29, 36/30, 36/31, 36/32, 36/34, 40/2, 40/3, 
40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 
42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 67/11, 67/12, 67/13, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 77, 78/1, 78/3, 78/4, 79/3, 79/4, 
79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/13, 80, 81, 82/1, 82/3, 82/4, 82/5, 99, 100/1, 100/2, 101, 102, 
103/1, 103/2, 105, 106, 110, 113/1, 113/2, 113/3, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 
281/6, 281/7, 281/8, 281/9, 281/10, 281/11, 281/12, 281/13, 281/14;

2) części działek nr: 43, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 50, 51, 58, 67/4, 67/6, 67/7, 67/14, 70, 71/3 położonych 
w obrębie geodezyjnym Podańsko, gmina Goleniów.

4. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1: 1 000 [arkusz 1 i arkusz 2];
2) załącznik nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Goleniów w skali 1: 10 000;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich fi nansowania.
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§ 2. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów mieszkanio-
wych oraz usług wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

§ 3. W granicach obszaru objętego planem nie określa się granic i sposobów zagospodarowania 
terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz terenów narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi ze względu na brak występowania takich terenów.

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się przeznaczenie 
i sposoby użytkowania terenu. W granicach terenów elementarnych występują wydzielenia wewnętrzne, 
dla których ustalono odrębne zasady zagospodarowania terenu.

2. Tereny elementarne oznaczone są niżej opisanymi symbolami:

1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług o powierzchni do 40% 

powierzchni całkowitej budynku;
3) U – teren zabudowy usługowej;
4) U,M – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych;
5) ZP – teren zieleni urządzonej;
6) US/ZP – teren sportowo-rekreacyjny;
7) ZCn – teren zieleni urządzonej – cmentarz zamknięty;
8) UK – teren usług sakralnych – kościół;
9) E – teren urządzeń infrastruktury technicznej – stacja transformatorowa 15/0,4 kV;
10) K – teren urządzeń infrastruktury technicznej – przepompownia ścieków;
11) KS – teren obsługi komunikacyjnej – teren parkingu;
12) KD.L – teren drogi publicznej – klasy lokalnej;
13) KD.D – teren drogi publicznej – klasy dojazdowej;
14) KDW – teren drogi wewnętrznej;
15) KPj – teren ciągu pieszo-jezdnego;
16) KP – teren ciągu pieszego.

3. Tereny wydzieleń wewnętrznych oznaczone są na rysunku planu oraz w tekście w sposób nastę-
pujący:

1) KP – teren ciągu pieszego;
2) KPj – teren ciągu pieszo-jezdnego;
3) ZP – teren zieleni urządzonej.

4. Ustalenia formułowane są na dwóch poziomach: ogólnym i szczegółowym. Ustalenia ogólne 
obowiązują na całym obszarze planu. Ustalenia szczegółowe obowiązują dla terenu elementarnego.

5. Pełny tekst ustaleń dla określonego obszaru zawiera łącznie ustalenia ogólne dla całego terenu obję-
tego planem i ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszar.

§ 5. 1. Ustala się następujące defi nicje użytych w planie terminów:

1) linia rozgraniczająca – należy przez to rozumieć linię oddzielającą poszczególne tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli 
naziemnych nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu i urządzeniami infra-
struktury technicznej, za wyjątkiem lokalizacji śmietników;

3) obowiązująca linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą położenie lica budynku - 
dopuszcza się cofnięcie wejść, wbudowanych garaży i loggi w głąb od obowiązującej linii zabudowy 
na odległość do 6,0 m, na odcinku nieprzekraczającym łącznie 3/4 szerokości elewacji;

4) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony przez obrys parteru budynku 
w stanie wykończonym lub ścian fundamentowych, jeżeli na poziomie terenu jest on większy od rzutu 
obrysu parteru; do powierzchni zabudowy wlicza się również powierzchnię obiektów pomocniczych 
(gospodarczych) jak budynki gospodarcze, garaże, altany itp., natomiast nie wlicza się powierzchni 
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budynków lub ich części znajdujących się poniżej poziomu terenu, powierzchni schodów, pochylni 
i ramp zewnętrznych, studzienek przy okienkach piwnicznych, daszków, okapów dachowych, basenów 
i sztucznych oczek wodnych;

5) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
a także ratyfi kowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji organów międzynaro-
dowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz praw Unii Europejskiej, obowiązujące 
w regulowanej dziedzinie;

6) reklama wolno stojąca – należy przez to rozumieć samodzielny obiekt przeznaczony wyłącznie do 
ekspozycji napisów, znaków grafi cznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informa-
cyjnym lub marketingowym;

7) teren elementarny - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczona na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji;

8) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki, chodniki, 
dojścia i dojazdy;

9) wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu 
przy najniżej położonym wejściu do pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej poło-
żonego punktu przekrycia budynku;

10) przestrzeń publiczna - należy przez to rozumieć ogólnodostępną przestrzeń o ujednoliconym charak-
terze nawierzchni, małej architektury, mogącej służyć miejscom wspólnych spotkań itp.;

11) zorganizowana zieleń publiczna – należy przez to rozumieć zieleń urządzona wypełniająca przestrzenie 
o dostępności publicznej, w szczególności tworząca parki, skwery, zieleńce, aleje, a także stanowiąca 
elementy kompozycji ciągów ulicznych i placów np. szpalery drzew, żywopłoty, rabaty kwiatowe 
itp.;

12) obsługa inżynieryjna - należy przez to rozumieć zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej.

2. Nie zdefi niowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział II
PRZEPISY OGÓLNE

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Na terenie objętym opracowaniem:

1) na zamknięciu dróg [zgodnie z rysunkiem planu] ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej, stano-
wiącej zamknięcie kompozycyjne ulicy;

2) dopuszcza się zachowanie i adaptację zainwestowania i użytkowania istniejącego legalnie w dniu 
wejścia w życie niniejszego planu do chwili zapotrzebowania terenu na cele zgodne z planem;

3) wszystkie tereny i obiekty publiczne muszą być tak projektowane, aby były dostępne dla osób niepeł-
nosprawnych.

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej MN, MN,U ustala się:

1) następujący zakres usług dopuszczalny w budynkach mieszkalnych: medyczne, handlowe, gastro-
nomiczne, biurowe, turystyki [najmu pokoi], agroturystyki, usługi rzemieślnicze w zakresie obsługi 
klientów oraz usług komunalnych, socjalnych i indywidualnych, które nie wymagają składowania 
materiałów i towarów na otwartym terenie oraz nie wymagają sporządzenia raportu oddziaływania 
na środowisko;

2) zakaz lokalizowania usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej, w tym szczególnie usług motory-
zacyjnych;

3) zakaz lokalizowania garaży i miejsc parkingowych dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t oraz ich przyczep i naczep;

4) na jednej działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lokalizację wyłącznie 
jednego budynku mieszkalnego wraz z przeznaczonymi na potrzeby mieszkańców budynkami gara-
żowymi i gospodarczymi;
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5) możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej pod 
warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach szczególnych w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego;

6) dopuszcza się wysunięcia poza nieprzekraczalną i obowiązującą linię zabudowy:
a) na wysokości powyżej parteru dla: wykuszy, gzymsów wieńczących - do 1,0 m, balkonów - do 

1,20m, innych elementów programu architektonicznego - do 0,5 m,
b) na wysokości parteru dla: schodów zewnętrznych, daszków nad wejściami, studzienek doświe-

tlających piwnice oraz elementów wspartych na słupach - do 1,0 m,
7) dopuszcza się lokalizowanie garaży wbudowanych, wolno stojących, lub w zespołach do czterech 

garaży przyległych do granicy działek, sytuowanych w głębi posesji;
8) jednakowy kąt nachylenia połaci dachowych dla wszystkich obiektów, usytuowanych na terenie 

działki budowlanej;
9) możliwość realizacji lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50% szerokości elewacji frontowej 

budynku.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Teren objęty planem położony jest na obszarze występowania Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych 123 – zbiornik międzymorenowy Stargard-Goleniów, na którym wyklucza się realizacje inwestycji, 
mogących spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych.

2. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni oraz wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych;

2) uzupełnienia nowymi nasadzeniami gatunkami rodzimymi [o dużych walorach dekoracyjnych i bioceno-
tycznych] w razie koniecznych wycinek drzew, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem;

3) wprowadzenie zieleni typu izolacyjnego [zieleni wysokiej i średniej zróżnicowanej gatunkowo] wzdłuż 
granic terenów 22 MN, 48 MN, które sąsiadują z użytkami rolnymi;

4) dopuszcza się możliwość wycinki jedynie niezbędnych drzew dla uzyskania odpowiedniego nasło-
necznienia terenu oraz dla celów sanitarnych;

5) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w sposób nie naruszający systemów korzeniowych 
drzew;

6) wykluczenie możliwości zanieczyszczenia podłoża gruntowego w trakcie realizacji usług 
i parkingów;

7) zamknięcie w granicach własnej działki wszelkiej uciążliwości, wynikającej z prowadzonych działal-
ności usługowych;

8) sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych i powierzch-
niowych na terenach sąsiednich;

9) projektowane nawierzchnie utwardzone powinny być tak uszczelnione, aby uniemożliwić bezpo-
średnio przenikanie zanieczyszczeń do gruntu i wyposażone w wewnętrzny system kanalizacyjny;

10) zachowanie istniejących na obszarze planu rowów melioracyjnych; w przypadku kolizji z projek-
towaną zabudową lub infrastrukturą – możliwa przebudowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
normami branżowymi;

11) przy realizacji ustaleń planu należy przestrzegać następujących zasad:
a) chronić próchniczą warstwę gleby przed degradacją i niszczeniem,
b) zapobiegać rozmywaniu i rozwiewaniu gruntu w granicach obszaru planu oraz zasypywaniu 

gruntów przyległych, ustalić sposoby zachowania istniejących wartości rzeźby terenu, stosownie 
do potrzeb przyrodniczych, gospodarczych i krajobrazowych,

c) określić sposoby przeciwdziałania erozji wodnej i wietrznej podczas prowadzenia prac budow-
lanych oraz po ich zakończeniu,

d) przewidzieć zdjęcie próchniczej warstwy ziemi - zaleca się wykorzystanie próchniczej warstwy 
gleby na cele poprawy wartości użytkowej innych gruntów w gminie.

3. W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego - na terenie nieistniejącego cmentarza, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 50 ZCn występuje bluszcz, podlegający ochronie prawnej gatunku 
roślin - w związku z tym jakiekolwiek działania związane z porządkowaniem tego miejsca muszą uwzględ-
niać istnienie stanowisk chronionego gatunku roślin.
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§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej:

1) na terenie działki nr 110 [teren oznaczony symbolem 58 UK] znajduje się kościół [XVIII w. ryglowy] 
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 409 wraz z przyległym terenem cmentarza przyko-
ścielnego - ustala się strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej tego terenu, w której obowiązuje trwałe 
zachowanie obiektu i jego funkcji oraz uzgadnianie wszelkich poczynań inwestycyjnych i innych przez 
odpowiedni organ ds. ochrony zabytków na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. 
ochrony zabytków;

2) Na terenie działki nr 81 [teren oznaczony symbolem 50 ZCn] znajduje się dawny cmentarz ewange-
licki z zachowanym drzewostanem - ustala się strefę ochrony konserwatorskiej tego terenu, w której 
obowiązuje wymóg utrzymania i uporządkowania terenu dawnego cmentarza oraz konsultowania 
i uzyskania każdorazowo uzgodnienia przez odpowiedni organ ds. ochrony zabytków wszelkich prac 
renowacyjnych, porządkowych oraz ewentualnej wycinki drzew.

§ 9. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) wzdłuż dróg publicznych zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych, a także 
o wysokości przekraczającej 1,7 m;

2) lokalizację reklam wolno stojących w pasie drogowym warunkuje się nie powodowaniem ograniczeń 
w prowadzeniu sieci inżynieryjnych ani utrudnień w ruchu drogowym;

3) na terenach przestrzeni publicznej ustala się jednolitą kompozycję nawierzchni oraz zakaz realizacji 
jakiegokolwiek ogrodzenia od strony dróg przylegających.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1. Zakazuje się dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek gruntu wynikających z potrzeb 
istniejącego zagospodarowania tymczasowego.

2. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego przyległego do frontu działki – 900.

3. Dopuszcza się odstępstwo o +10/-10 stopni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydziela-
nych działek.

4. Przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt grafi czny osi linii 
z rysunku planu.

5. Dopuszcza się:

1) wydzielenia dojazdów do działek budowlanych w ramach terenu elementarnego;
2) wydzielenia geodezyjnego terenów stanowiących wydzielenia wewnętrzne;

bez spełnienia warunku minimalnej działki, określonego w ustaleniach szczegółowych.

6. Dopuszcza się korekty granic ustalonych i proponowanych działek budowlanych nie pokrywają-
cych się z liniami rozgraniczającymi, mające na celu poprawę ich funkcjonowania [dostęp komunikacyjny, 
poprawa kształtu działki, zapewnienie właściwych warunków usytuowania budynków].

§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użyt-
kowania terenu:

1) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 
tymczasowego;

2) do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, ustala się możliwość użytkowania terenów w sposób 
dotychczasowy.

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z istniejących i projektowanych dróg 
publicznych i wewnętrznych powiązanych z układem sieci dróg w gminie i w regionie.
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2. Powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem zewnętrznym zapewnią: 
droga powiatowa nr 0707Z, przylegająca do obszaru opracowania, łącząca miejscowość Goleniów z Tarnów-
kiem i dalej z miejscowością Przemocze.

3. Na terenach komunikacji drogowej dopuszcza się, jako uzupełnienie funkcji podstawowej, lokali-
zowanie:

1) przyulicznych pasów postojowych i zatok postojowych dla samochodów;
2) ścieżek rowerowych;
3) zieleni przyulicznej i izolacyjnej;
4) sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu;
5) urządzeń organizacji ruchu;
6) elementów wyposażenia ulic i urządzeń przestrzeni publicznych.

4. Lokalizacja obiektów i urządzeń oraz elementów urządzenia przestrzeni publicznych jest dopusz-
czalna pod warunkiem niepowodowania ograniczenia lub zagrożeń dla ruchu drogowego.

5. Przy przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych ustala się wymóg wykonania obniżenia 
krawężników jezdni.

6. W liniach rozgraniczających ulic ustala się zachowanie rezerw terenu dla potrzeb sieci uzbrojenia 
podziemnego [sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, linie elek-
troenergetyczne, linie telekomunikacyjne oraz inne sieci; niezbędne do funkcjonowania „terenów zurba-
nizowanych”].

7. Realizacja każdego nowego obiektu, rozbudowa bądź zmiana sposobu użytkowania obiektu uwarun-
kowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych.

8. Na terenach usługowych, oznaczonych symbolami: 31 U,M, 33 U,M, 35 U,M, 41 U,M oraz 
60 U obowiązuje realizacja miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w pobliżu głównego wejścia 
do obiektu usługowego, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

9. Ustala się minimalne wskaźniki do obliczenia zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych:

1) dla funkcji mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe na każdy lokal 
mieszkalny;

2) dla lokalu gastronomicznego – min. 1 miejsce postojowe na 5 miejsc konsumpcyjnych;
3) dla biur, urzędów, poczty, banków, administracji – 2 miejsca postojowe na 100 m² pow. użytkowej;
4) dla pensjonatów, gospodarstwa agroturystycznego – 3 miejsca postojowe na 10 łóżek;
5) dla obiektów sportowo–rekreacyjnych – min. 1miejsce postojowe na 10 użytkowników;
6) dla kortów tenisowych – 2 miejsca postojowe na kort;
7) dla obiektów i lokali handlowych i ekspozycyjno–handlowych: 3 miejsca postojowe na 100 m² 

powierzchni użytkowej;
8) dla innych usług – 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej;
9) dla usług medycznych – 1 miejsce postojowe na gabinet;
10) dla usług oświaty [np. szkoła, przedszkole] – 1 miejsce postojowe na 25 uczniów/dzieci.

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

1. Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz obsługę telekomunikacyjną, odprowadzanie 
ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu, prze-
biegające w istniejących i projektowanych drogach oraz poza granicami opracowania, a także na terenach 
zieleni urządzonej i sportowo-rekreacyjnych, wyznaczonych w obszarze opracowania.
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2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) ustala się z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej bazującej na ujęciu w Budnie;
2) parametry projektowanej sieci – ø 80 mm ÷ 110 mm;
3) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej z uwzględnieniem większych średnic 

i nowych materiałów;
4) niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni 

publicznych; budowa studni publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej;
5) zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z podziemnych z hydrantów ulicznych zamonto-

wanych na sieci wodociągowej.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych - ustala się poprzez istniejącą i projektowaną kana-
lizację sanitarną grawitacyjno – tłoczną poprzez projektowaną przepompownie ścieków do komunalnej 
oczyszczalni ścieków w Goleniowie:

1) parametry projektowanej sieci – ø 150 mm ÷ 300 mm;
2) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci sanitarnej z uwzględnieniem większych średnic i nowych 

materiałów;
3) sieć kanalizacyjną prowadzić w liniach rozgraniczenia ulic oraz w liniach rozgraniczenia ciągów 

pieszych;
4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się lokalizację bezodpływowych zbiorników na 

ścieki.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:

1) odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu meliora-
cyjnego poprzez separatory i piaskowniki;

2) dla działek budowlanych dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez studnie 
chłonne;

3) parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej – ø 150 mm ÷ 400 mm.

5. W zakresie elektroenergetyki ustala się:

1) zasilanie obszaru opracowania z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
typu miejskiego. Stacje projektowane zasilić liniami kablowymi średniego napięcia (15 kV) z sieci 
istniejącej poza obszarem planu;

2) dla istniejących stacji transformatorowych dopuszcza się rozbudowę/przebudowę i dostosowanie do 
potrzeb nowoprojektowanej zabudowy;

3) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w energię elek-
tryczną;

4) obiekty projektowane zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia (0,4 kV);
5) odcinki istniejących linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia, kolidujące z planowanym 

zagospodarowaniem terenu – do przebudowy;
6) zaleca się stopniową likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych i zastępowanie ich, 

w ramach remontów i modernizacji, sieciami kablowymi;
7) budowę oświetlenia ulicznego we wszystkich ciągach komunikacyjnych.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zasilanie obiektów na obszarze opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia z sieci istnie-
jącej poza obszarem planu;

2) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w gaz przewodowy;
3) sieć rozdzielcza średniego ciśnienia (ø 25÷100 mm) z zastosowaniem węzłów redukcyjnych na poszcze-

gólnych budynkach;
4) w przypadkach indywidualnych dopuszcza się stosowanie gazu bezprzewodowego.
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7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) rozproszony system ogrzewania z zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł ciepła zasilanych ekolo-
gicznymi nośnikami energii – paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna lub odnawialne źródła 
energii cieplnej, jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, inne;

2) w istniejących obiektach zaleca się sukcesywne zastępowanie paliw stałych paliwami ekolo-
gicznymi.

8. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1) obsługę telekomunikacyjną obiektów na obszarze opracowania przez istniejącą centralę telefoniczną 
w Goleniowie;

2) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu obsługi, z dopuszczeniem prze-
budowy;

3) dla obiektów projektowanych sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji teletech-
nicznej.

9. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów - w systemie miejskim; odpady winny być 
wstępnie segregowane i gromadzone w pojemnikach o wielkości odpowiedniej do rodzaju zastoso-
wania oraz wywożone specjalistycznym transportem na istniejące wysypisko komunalne, położone poza 
obszarem opracowania.

10. Dopuszcza się możliwość realizowania sieci infrastruktury technicznej w ciągach pieszych i pieszo-
jezdnych oraz przez tereny, nie będące drogami, po uzyskaniu zgody właściciela terenu.

§ 14. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych;
2) na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji inwestycji dla których Prawo ochrony środo-

wiska przewiduje obligatoryjne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem 
inwestycji celu publicznego;

3) zakazuje się lokalizacji parkingów dla samochodów ciężarowych;
4) zakazuje się lokalizacji naziemnych stacji telefonii i stacji radiowych;
5) ustala się zakaz lokalizacji garaży blaszanych oraz obiektów o charakterze kontenerowym;
6) zakazuje się lokalizacji siłowni wiatrowych;
7) przy projektowaniu obiektów budowlanych należy zapewniać ochronę ludności zgodnie z wymaga-

niami obrony cywilnej określonymi przepisami odrębnymi;
8) przy projektowaniu obiektów budowlanych, zwłaszcza przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy 

przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i przepisów 
p.poż.

§ 15. Ustalenia dotyczące stawek procentowych służących naliczeniu opłaty planistycznej - wyso-
kość jednorazowej opłaty, pobieranej przez  burmistrza przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła 
w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na:

1) 0% wzrostu wartości nieruchomości dla terenów będących własnością Gminy Goleniów;
2) 30% wzrostu wartości nieruchomości dla pozostałych terenów;

ROZDZIAŁ III
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i urządzeniami towarzyszą-
cymi obiektom budowlanym, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) 1 MN o powierzchni 1,03 ha;
2) 2 MN o powierzchni 4,31 ha;
3) 6 MN o powierzchni 0,50 ha;
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4) 7 MN o powierzchni 0,68 ha;
5) 8 MN o powierzchni 1,21 ha;
6) 9 MN o powierzchni 1,59 ha;
7) 11 MN o powierzchni 0,87 ha;
8) 12 MN o powierzchni 1,50 ha;
9) 17 MN o powierzchni 1,68 ha;
10) 18 MN o powierzchni 1.77 ha;
11) 19 MN o powierzchni 0,81 ha;
12) 20 MN o powierzchni 0,72 ha;
13) 22 MN o powierzchni 1,60 ha;
14) 23 MN o powierzchni 1,27 ha;
15) 24 MN o powierzchni 1,75 ha.

2. Na terenach: 2 MN, 12 MN, 20 MN, 22 MN dopuszcza się:

1) realizację dojazdów do poszczególnych działek, które powstaną w wyniku podziałów istniejących 
działek;

2) realizację niezbędnej infrastruktury technicznej.

3. Na terenie:

1) 7 MN wyznacza się teren wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem 
KPj o szerokości zgodnej z szerokością działek nr 36/28 i 36/29;

2) 9 MN, wyznacza się teren wewnętrznego ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem KP 
o szerokości 4,0m;

3) 19 MN wyznacza się teren wewnętrznego ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem 
KP o szerokości 4,5m;
które mogą stanowić również pasy techniczne dla przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) forma zabudowy – zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza, do 2 kondygnacji nadziemnych [w tym 
jedna kondygnacja w dachu stromym];

2) linia zabudowy:
a) dla terenu 1 MN:,
−  obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej 

na rysunku planu 05 KDW,
− nieprzekraczalna w odległości:
- 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

02KD.L,
- 5,0m od linii rozgraniczającej ciągu pieszego 04 KP i placu do zawracania drodze 03 KDW,
- 10,0m od granicy z działką leśną [poza granicami opracowania – nr 75/6],

b) dla terenu 2 MN:,
−  obowiązująca w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej 

na rysunku planu 03 KDW – zgodnie z rysunkiem planu,
− nieprzekraczalna w odległości:
- 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

02 KD.L,
- 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

05 KDW,
- 5,0m od linii rozgraniczającej ciągu pieszego 04 KP i placu do zawracania drodze 03 KDW,

c) dla terenu 6 MN:,
- obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu 06 KD.D,
- nieprzekraczalna w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 02 KD.L,
d) dla terenu 7 MN - nieprzekraczalna:,

- w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 01 KD.L,
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- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 06 KD.D,

- dla terenu działki nr 36/32 - w odległości 4,0m od linii wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem KPj,

- dla terenu działki nr 36/20 i 36/4 - zgodnie z linią zabudowy budynku, usytuowanego na terenie 
działki nr 36/22,

e) dla terenu 8 MN:,
−  obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojaz-

dowej oznaczonej na rysunku planu 06 KD.D – zgodnie z rysunkiem planu,
− nieprzekraczalna:
- w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01 KD.L,
- w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 02 KD.L,
- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 07 KD.D - według rysunku planu,
- w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej terenu 10 ZP/US oraz 9 MN,

f) dla terenu 9 MN:,
−  obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojaz-

dowej oznaczonej na rysunku planu 07 KD.D zgodnie z rysunkiem planu,
− nieprzekraczalna:
- w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01 KD.L,
- w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 02 KD.L,
- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 08 KD.D,
- w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej terenu 10 ZP/US,

g) dla terenu 11 MN:,
− obowiązująca i nieprzekraczalna:
- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 010 KDW - według rysunku planu,
- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 09 

KDW - według rysunku planu,
−  obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej 

symbolem 011 KDW,
− nieprzekraczalna:
- w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 02 KD.L,
- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 08 KD.D,
h) dla terenu 12 MN:,
−  obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 010 KDW i drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 
09 KDW - według rysunku planu;

−  obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 08 KD.D - według rysunku planu,

i) dla terenu 17 MN:,
−  nieprzekraczalna - w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 011 KDW:
−  obowiązująca i nieprzekraczalna - w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 02 KD.L;
−  obowiązująca - w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 012 KDW;
j) dla terenu 18 MN:
−  obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren dróg wewnętrznych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami: 012 KDW i 013 KDW - według rysunku planu,
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−  nieprzekraczalna w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 02 KD.L oraz w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej drogi dojaz-
dowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 012 KDW - według rysunku planu,

−  obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 011 KDW - według rysunku planu;

k) dla terenu 19 MN:,
−  obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu 011 KDW,
− nieprzekraczalna:
- w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01 KD.L,
- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 013 KDW,
- w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem 

014 KPj – zgodnie z rysunkiem planu,
l) dla terenu 20 MN:,
−  obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 013 KDW;
− nieprzekraczalna:
- w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 02 KD.L,
- w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej teren ciągu pieszo-jezdnego 014 KPj,

m) dla terenu 22 MN:
− obowiązująca:
- w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 02 KD.L,
- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu 

015 KDW,
−  nieprzekraczalna w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 01 KD.L oraz od zachodniej granicy terenu 22 MN [od terenów rolni-
czych poza granicami opracowania];

n) dla terenu 23 MN:,
−  obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej 

na rysunku planu 015 KDW oraz w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 02 KD.L

−  obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 016 KDW;

o) dla terenu 24 MN:,
− obowiązująca i nieprzekraczalna:
- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 016 KDW – zgodnie z rysunkiem planu,
- w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01 KD.L – zgodnie z rysunkiem planu,
− obowiązująca:
- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 015 KDW,
- w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 02 KD.L,
3) wysokość zabudowy:

a) max. 9,0 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu,
b) zabudowa gospodarcza i garażowa – jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5,5m,

4) poziom parterów – do 0,5 m nad poziomem terenu;
5) geometria dachu:

a) dach stromy symetryczny dwu- lub wielospadowy,
b) kąt nachylenia głównych połaci:,

- dla terenów: 9 MN, 22 MN, 23 MN, 24 MN - 300 - 450,
- dla pozostałych terenów - 350 - 450,

c) układ kalenicowy dachu w stosunku do frontu działki,
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6) wskaźnik powierzchni:
a) dla terenów: 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN:

- zabudowy – max. 35%,
- biologicznie czynnej – min. 55%,

b) dla pozostałych terenów:,
- zabudowy – max. 20%,
- biologicznie czynnej – min. 70%.

5. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 1 MN stanowi działkę nr 29/10 oraz część działek nr: 30/3, 32/4, 33/1 – teren wymaga wydzie-
lenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

2) teren 2 MN stanowi działki nr: 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 30/5 oraz część działek nr geod.: 29/9, 29/2, 
30/3, 30/4, 32/4, 33/1, 33/6 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgra-
niczające;

3) teren 6 MN stanowią działki nr: 281/11, 281/12, 181/13 oraz część działek nr: 35/7, 281/14 – teren wymaga 
wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

4) teren 7 MN stanowią działki nr: 36/4, 36/6, 36/8, 36/10, 36/11, 36/20, 36/32, natomiast wewnętrzne 
wydzielenie, stanowiące ciąg pieszo-jezdny stanowi działki nr 36/28 i 36/29 – teren wymaga wydzie-
lenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

5) teren 8 MN stanowią działki nr: 36/13, 36/14, 36/15, 281/5, 281/8, 281/9, oraz część działek nr geod.: 
35/3, 281/6, 281/7, 281/14 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgra-
niczające;

6) teren 9 MN stanowią działki nr: 36/17, 36/18, 36/19, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 281/1, 281/2, 
281/3 oraz część działek nr geod.: 35/3, 40/2, – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

7) teren 11 MN stanowi część działki nr geod. 40/11 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych przez linie rozgraniczające;

8) teren 12 MN stanowi część działki nr geod. 40/11 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych przez linie rozgraniczające;

9) teren 17 MN stanowi część działki nr geod. 41/1, 41/2, 42/13– teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

10) teren 18 MN stanowi część działek nr geod.: 42/13, 41/2, 41/1 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

11) teren 19 MN stanowi część działek nr geod.: 41/2, 41/1 oraz część działki 42/7– teren wymaga wydzie-
lenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

12) teren 20 MN stanowi część działek nr geod.: 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5 – teren wymaga wydzielenia 
w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

13) teren 22 MN stanowi część działek nr geod.: 49/4, 49/3, 49/2, 49/1, 50 i 51 – teren wymaga wydzie-
lenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

14) teren 23 MN stanowi obszar części działek nr geod.: 50, 49/4, 49/3, 49/2, 49/1 – teren wymaga wydzie-
lenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

15) teren 24 MN stanowi część działek nr geod.: 49/4, 49/3, 49/2, 49/1, 50 i 51 – teren wymaga wydzie-
lenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

16) ustala się zakaz wtórnego podziału terenu 7 MN, 9 MN;
17) dopuszcza się podział terenów: 1 MN, 8 MN, 12 MN, 18 MN, 22 MN, 23 MN, pod warunkiem zapew-

nienia dla każdej z wyodrębnionych działek budowlanych:
a) minimalnej powierzchni działki – 900 m2,
b) minimalnej szerokości frontu działki – 25m, dla działek narożnych – 19m,

1) dopuszcza się podział terenu 2 MN pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek 
budowlanych:

a) minimalnej powierzchni działki – 700 m2,
b) minimalnej szerokości frontu działki – 25m, dla działek narożnych – nie określa się tej szero-

kości,
2) dopuszcza się podział terenów: 6 MN, 11 MN, 16 MN, 17 MN pod warunkiem zapewnienia dla każdej 

z wyodrębnionych działek budowlanych:
a) minimalnej powierzchni działki – 1 000 m2,
b) minimalnej szerokości frontu działki – 25m; dla działek narożnych – min.19m,
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3) dla działek komunikacji wewnętrznej nie ustala się minimalnych powierzchni działek;
4) dopuszcza się podział terenu 19 MN, 24 MN pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych 

działek budowlanych:
a) minimalnej powierzchni działki – 850 m2,
b) minimalnej szerokości frontu działki – 20m.

7. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zaopatrzenia w gaz, ciepło i obsługę teleko-
munikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 – poprzez 
projektowane i istniejące sieci w przylegających do w/w terenów drogach.

8. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 1 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 03 KDW i 05 KDW;

2) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 2 MN poprzez publiczną drogę lokalną, oznaczoną symbolem 
02 KD.L oraz drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 03 KDW i 05 KDW;

3) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 6 MN poprzez publiczną drogą dojazdową, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem 06 KD.D;

4) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 7 MN poprzez publiczną drogą dojazdową, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem 06 KD.D, publiczną drogę lokalną, oznaczoną symbolem 01 KD.L oraz poprzez 
wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny;

5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 8 MN poprzez publiczne drogi dojazdowe, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 06 KD.D, 07 KD.D;

6) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 9 MN poprzez publiczne drogi dojazdowe, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 07 KD.D, 08 KD.D;

7) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 11 MN poprzez publiczną drogę dojazdową, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem 08 KD.D oraz drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami: 09 KDW, 010 KDW 
i 011 KDW;

8) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 12 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 010 KDW i 09 KDW oraz drogę dojazdową, oznaczoną symbolem 08 KD.D;

9) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 17 MN poprzez drogę lokalną 02 KD.L oraz drogi wewnętrzne, 
oznaczone symbolami: 011 KDW i 12 KDW;

10) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 18 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami: 
011 KDW, 12 KDW i 013 KDW;

11) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 19 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 011 KDW i 013 KDW oraz ciąg pieszo-jezdny, oznaczony symbolem 014 KPj;

12) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 20 MN poprzez publiczną drogę lokalną, oznaczoną symbolem 
02 KD.L, drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 013 KDW oraz ciąg pieszo-jezdny, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 014 KPj;

13) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 22 MN poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 015 KDW oraz publiczną drogę lokalną, oznaczoną symbolem 02 KD.L;

14) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 23 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 015 KDW, 016 KDW oraz drogę lokalną, oznaczoną symbolem 0 2 KD.L;

15) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 24 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 015 KDW i 016 KDW oraz drogi lokalne: 02 KD.L i 01 KD.L;

16) ustala się zakaz bezpośredniego zjazdu na działki z drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 01 KD.L, za 
wyjątkiem terenów: 7 MN, 24 MN;

17) ustala się zakaz bezpośredniego zjazdu na działki z drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 02 KD.L, za 
wyjątkiem terenów: 2 MN, 17 MN, 20 MN, 22 MN, 23 MN, 24 MN;

18) dla terenu 2 MN ustala się zakaz bezpośredniego zjazdu z drogi powiatowej nr 0707Z, przylegającej 
do obszaru opracowania;

19) w granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
w ilości pokrywającej potrzeby – zgodnie z § 12 ust. 8.

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi obiektom budowlanym z dopuszczeniem usług o powierzchni max. 40% powierzchni użytkowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami:
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1) 4 MN,U o powierzchni 1,12 ha;
2) 5 MN,U o powierzchni 1,52 ha;
3) 51 MN,U o powierzchni 2,15 ha;
4) 54 MN,U o powierzchni 0,91 ha.

2. Dopuszcza się:

1) realizację dojazdów do poszczególnych działek, które powstaną w wyniku podziałów istniejących 
działek;

2) realizację niezbędnej infrastruktury technicznej;
3) rozbudowę, przebudowę istniejących obiektów budowlanych przy spełnieniu warunku § 17 ust. 3 

pkt 2, 4, 5, natomiast geometria dachu winna być dostosowana do geometrii dachu budynków rozbu-
dowywanych.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania nowej zabudowy:

1) forma nowej zabudowy mieszkaniowej – zabudowa wolno stojąca, bliźniacza, do dwóch kondygnacji 
nadziemnych [w tym jedna kondygnacja w dachu stromym];

2) linia zabudowy:
a) dla terenu 4 MN,U - nieprzekraczalna w odległości:,

- 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi powiatowej, przylegającej do obszaru opracowania,
- 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 02 KD.L,

b) dla terenu 5 MN,U:,
– nieprzekraczalna i obowiązująca w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi powia-

towej, przylegającej do obszaru opracowania – zgodnie z rysunkiem planu,
− nieprzekraczalna:
- w odległości 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 02 KD.L,
- od strony drogi 01 KD.L - zgodnie z linią zabudowy budynków, usytuowanych na terenie działki 

nr 36/2 – zgodnie z rysunkiem planu,
- zgodnie z linią zabudowy budynku, usytuowanego na terenie działki nr 36/22 – zgodnie z rysunkiem 

planu,
- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 06 KD.D – zgodnie z rysunkiem 

planu,
c) dla terenu 51 MN,U - nieprzekraczalna:,

- od strony drogi powiatowej, przylegającej do obszaru opracowania – zgodnie z linią istniejącej 
zabudowy oraz w odległości 10,0m od granicy działki drogowej drogi powiatowej – zgodnie 
z rysunkiem planu,

- w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 01 KD.L,

- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 027 KD.D – zgodnie z rysunkiem 
planu,

- w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej teren ZCn,
d) dla terenu 54 MN,U:,

– nieprzekraczalna i obowiązująca w odległości 5,5m od granicy z działką drogową drogi powia-
towej, przylegającej do obszaru opracowania – zgodnie z rysunkiem planu,

– nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej 027 KD.D,
3) geometria dachu:

- dach stromy symetryczny dwu- lub wielospadowy,
- kąt nachylenia głównych połaci – dla terenu 4 MN,U – 300 - 450,
- układ głównej kalenicy dachu – równoległy lub prostopadły do drogi powiatowej, przylegającej 

do granic opracowania,
4) wskaźnik powierzchni:

a) zabudowy – max. 35%,
b) biologicznie czynnej – min. 55%,

5) możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej pod 
warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach szczególnych w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego.
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4. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 4 MN,U stanowią działki nr: 31/2, 32/1, 32/3, 33/3, 33/5 oraz część działek nr geod.: 29/2, 30/3, 
30/4 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

2) teren 5 MN,U stanowią działki nr: 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/15, 36/24, 36/31, 36/22, 36/30, 36/34, 
36/2 oraz część działek nr geod.: 35/14, 35/7 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

3) teren 51 MN,U stanowi działki nr: 78/3, 78/4, 79/3, 80, 82/1, 82/4, 82/5, część działek nr: 77, 79/8, 82/3 
– teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

4) teren 54 MN,U stanowi część działek nr: 116, 117, 118/1, 118/2 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

5) dla terenu 4 MN,U, 51 MN,U ustala się zakaz wtórnych podziałów;
6) dopuszcza się podział terenów: 54 MN,U, pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych 

działek budowlanych:
a) minimalnej powierzchni działki – 900 m2,
b) minimalnej szerokości frontu działki – 25m, dla działek narożnych – 20m.

5. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zaopatrzenia w gaz, ciepło i obsługę teleko-
munikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 – poprzez 
projektowane i istniejące sieci w przylegających do w/w terenów drogach.

6. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 4 MN,U, 5 MN,U, 51 MN,U, 54 MN,U poprzez istniejące zjazdy 
z drogi powiatowej nr 0707Z, przylegającej do granic obszaru planu oraz poprzez przylegające drogi 
publiczne;

2) w granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
w ilości pokrywającej potrzeby – zgodnie z § 12 ust. 8.

§ 18. 1. Wyznacza się tereny rekreacyjno-sportowe, oznaczone na rysunku planu symbolami:

10 US/ZP o powierzchni 0,43 ha;
14 US/ZP o powierzchni 0,59 ha;
32 US/ZP o powierzchni 1,64 ha..

2. Na terenach rekreacyjno-sportowych dopuszcza się realizację awaryjnych studni publicznych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej i po wcześniejszym dokonaniu niezbędnych badań 
hydrogeologicznych.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) udział powierzchni biologicznie czynnej – min.60% powierzchni ustalenia;
2) ustala się realizację urządzeń sportowych, placów zabaw;
3) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
4) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury oraz tymczasowe obiekty-przekrycia boisk 

sportowych.

4. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 10 US/ZP stanowi część działki nr 35/3 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

2) teren 14 US/ZP stanowi część działki nr 40/11 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

3) teren 32 US/ZP stanowi część działki nr 71/3 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

4) po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.
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5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu;
2) obowiązuje nakaz wprowadzenia bogatego programu zieleni [zieleni wysokiej i średniej] od strony 

terenów zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej na rysunku planu symbolami: 8 MN, 9 MN, 34 MN 
oraz 48 MN.

6. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza się lokalizację wolno stojących nośników reklamowych o max. pow. 6m2 i wysokości do 
7,0m;

2) dla terenu 14 US/ZP - na obszarze przestrzeni publicznej, oznaczonym na rysunku planu, ustala się 
realizację jednolitej kompozycji nawierzchni z pozostałymi terenami tej przestrzeni - na terenach 
o symbolach: 01 KD.L, 33 U,M, 35 U,M oraz 021 KDW i 031 KP.

7. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej:

1) dopuszcza się przejście przez tereny rekreacyjno-sportowe infrastrukturą techniczną;
2) dopuszcza się oświetlenie typu parkowego;
3) w zakresie zaopatrzenia w niezbędną infrastrukturę techniczną obowiązują ustalenia zawarte w § 13 

– poprzez projektowane sieci w przylegających do w/w terenów drogach.

8. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna terenu 10 US/ZP odbywa się poprzez publiczną drogę lokalną, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem 02 KD.L oraz wewnętrzny ciąg pieszy wyznaczony na terenie 9 MN;

2) obsługa komunikacyjna terenu 14 US/ZP odbywa się poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 011 KDW oraz wewnętrzny ciąg pieszy wyznaczony na terenie 13 MN,U; dopuszcza 
się obsługę komunikacyjną z drogi lokalnej 01 KD.L;

3) obsługa komunikacyjna terenu 32 US/ZP odbywa się poprzez publiczną drogę dojazdową, oznaczoną 
na rysunku planu symbolem 020 KD.D oraz poprzez teren 31 U,M oraz drogę wewnętrzną, oznaczoną 
na rysunku planu symbolem 024 KDW;

4) na terenie 10 US/ZP dopuszcza się realizację min. 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
wzdłuż publicznej drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 02 KD.L;

5) na terenie 14 US/ZP ustala się zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
6) wymagane zaplecze parkingowe dla terenu 14 US/ZP i 32 US/ZP stanowią tereny, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 15 KS i 30 KS oraz parkingi przyuliczne.

§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi obiektom budowlanym z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w ramach działalności gospodar-
czej, prowadzonej w wyodrębnionej na ten cel części budynku, stanowiącej nie więcej niż 40% powierzchni 
całkowitej tego budynku, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) 13 MN,U o powierzchni 1,13 ha;
2) 16 MN,U o powierzchni 0,44 ha;
3) 21 MN,U o powierzchni 0,60 ha;
4) 36 MN,U o powierzchni 0,34 ha;
5) 40 MN,U o powierzchni 0,18 ha.

2. Na terenie 13 MN,U wyznacza się teren wewnętrznego ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu 
symbolem KP o szerokości 4,0m, który może stanowić również pas techniczny dla przebiegu sieci infra-
struktury technicznej.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) linia zabudowy:
a) dla terenu 13 MN,U:,
− obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej 

oznaczonej na rysunku planu 010 KDW - według rysunku planu,
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− obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej oznaczonej 
na rysunku planu 011 KDW - według rysunku planu,

− nieprzekraczalna w odległości:
- 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 01 

KD.L oraz terenu 14 US/ZP,
- 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej 08 KD.D,
- 5,0m od linii rozgraniczającej teren 15 KS oraz wydzielony w obszarze 13 MN,U ciąg pieszy, ozna-

czony symbolem KP,
b) dla terenu 16 MN,U:,
− obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojaz-

dowej oznaczonej na rysunku planu 011 KDW - według rysunku planu,
− nieprzekraczalna w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 01 KD.L oraz terenu 14 US/ZP;
c) dla terenu 21 MN,U - nieprzekraczalna w odległości:,

- 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 01 
KD.L,

- 7,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 02 
KD.L,

- 5,0m od linii rozgraniczającej teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 014 KPj,

d) dla terenu 36 MN,U:,
− nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej oznaczonej 

na rysunku planu 022 KDW,
− obowiązująca w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 01 KD.L;
e) dla terenu 40 MN,U:,
− nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej 

na rysunku planu 022 KDW,
− obowiązująca w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 01 KD.L;
− nieprzekraczalna w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej teren zieleni urządzonej, oznaczony 

na rysunku planu symbolem 43 ZP oraz teren usługowy – 41 U,M;
2) wysokość zabudowy:

max. 11,0 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu,
zabudowa gospodarcza i garażowa – jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5,5m;

3) poziom parterów – do 0,5 m nad poziomem terenu;
4) geometria dachu:

dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy,
kąt nachylenia głównych połaci od 350 - 450,
układ kalenicowy dachu w stosunku do frontu działek;

5) wielkość powierzchni:
a) zabudowy – max. 35% powierzchni działki,
b) biologicznie czynnej – min.50% powierzchni działki,
c) usług - max. 40% powierzchni całkowitej budynku.

5. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 13 MN,U stanowi część działki nr geod. 40/11 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych przez linie rozgraniczające;

2) teren 16 MN,U stanowi część działki nr geod. 41/1 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych przez linie rozgraniczające;

3) teren 21 MN,U stanowi część działek nr: 42/8, 42/9, 42/10, 42/11 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

4) tereny: 36 MN,U, 40 MN,U stanowią część działki nr 71/3 – tereny wymagają wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

5) dopuszcza się podział terenów: 13 MN,U, 16 MN,U, 36 MN,U pod warunkiem zapewnienia dla każdej 
z wyodrębnionych działek budowlanych minimalnej powierzchni działki - 1000 m2 – przy szerokości 
frontu działki – min. 25m;
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6) dopuszcza się podział terenu 21 MN,U pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych 
działek budowlanych minimalnej powierzchni działki - 1300 m2 – przy szerokości frontu działki – min. 
30m;

7) dopuszcza się podział terenu 40 MN,U pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych 
działek budowlanych minimalnej powierzchni działki - 900 m2 - przy szerokości frontu działki – min. 
25m – przy działkach narożnych – min. 20m.

7. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zaopatrzenia w gaz, ciepło i obsługę teleko-
munikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 – poprzez 
projektowane i istniejące sieci w przylegających do w/w terenów drogach.

8. Ustalenia w zakresie komunikacji:

ustala się obsługę komunikacyjną terenu:
1) 13 MN,U poprzez drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem 08 KD.D oraz drogi 

wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 010 KDW i 011 KDW;
2) 16 MN,U poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku planu symbolem: 011 KDW;
3) 21 MN,U poprzez publiczne drogi lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 01 KD.L i 02 

KD.L;
4) 36 MN,U i 40 MN,U poprzez drogi: lokalną i wewnętrzną, oznaczone na rysunku planu symbolami 

odpowiednio: 01 KD.L i 022 KDW;
5) dla terenów: 13 MN,U i 16 MN,U ustala się zakaz bezpośredniego zjazdu z drogi lokalnej, oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 01 KD.L;
6) w granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

w ilości pokrywającej potrzeby – zgodnie z § 12 ust. 8;
7) dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych na terenach drogowych i parkingowych.

§ 20. 1. Wyznacza się tereny obsługi komunikacyjnej – tereny parkingowe, oznaczone na rysunku 
planu symbolami:

1) 15 KS o powierzchni 011,ha;
2) 30 KS o powierzchni 0,12 ha;
3) 59 KS o powierzchni 0,07 ha.

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) udział powierzchni biologicznie czynnej – min.30% powierzchni ustalenia;
2) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
3) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury;
4) na terenie 30 KS dopuszcza się realizację tymczasowego obiektu, stanowiącego budynek socjalny 

dla obsługi parkingu.

3. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 15 KS stanowi część działki nr 40/11 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

2) teren 30 KS stanowi część działek nr: 71/3 i 58 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

3) teren 59 KS stanowi część działki nr 113/2 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

4) po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązuje nakaz wprowadzenia bogatego programu zieleni [zieleni wysokiej i średniej] wzdłuż linii 
rozgraniczających tereny mieszkaniowe, przylegających dróg oraz wzdłuż terenu 58 UK;

2) obowiązuje wprowadzenie zieleni towarzyszącej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc posto-
jowych;
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3) nakaz nasadzeń drzew i krzewów odpornych na zanieczyszczenia powietrza;
4) wykluczenie możliwości zanieczyszczenia podłoża gruntowego w trakcie realizacji parkingów;
5) projektowane nawierzchnie utwardzone powinny być tak uszczelnione, aby uniemożliwić bezpo-

średnio przenikanie zanieczyszczeń do gruntu i wyposażone w wewnętrzny system kanalizacyjny.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza się lokalizację wolno stojących nośników reklamowych o max. powierzchni 5m2 i wyso-
kości do 5,0m;

2) dopuszcza się grodzenie terenów parkingowych od strony przylegających dróg.

6. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę, zasilanie w energię elektryczną obowiązują ustalenia zawarte 
w § 13 – poprzez projektowane sieci w przylegających drogach: 01 KD.L, 020 KD.D, 029 KDW;

2) odprowadzenie wód opadowych: po podczyszczeniu w separatorze do projektowanej kanalizacji desz-
czowej w przylegających drogach.

7. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna terenu 15 KS odbywa się poprzez lokalną drogę publiczną, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem 01 KD.L;

2) obsługa komunikacyjna terenu 30 KS odbywa się poprzez publiczną drogę dojazdową, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem 020 KD.D;

3) obsługa komunikacyjna terenu 59 KS odbywa się poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 029 KDW;

4) zakaz obsługi komunikacyjnej terenu 59 KS bezpośrednio z drogi powiatowej, przylegającej do granicy 
opracowania;

5) na terenie 30 KS ustala się nakaz realizacji min. trzech miejsc postojowych dla autokarów.

§ 21. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej – plac zabaw dla dzieci, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 43 ZP o powierzchni 0,12 ha.

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej – min.80% powierzchni ustalenia;
3) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury.

3. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 43 ZP stanowi część działki nr 71/3 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

2) po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązuje nakaz 
wprowadzenia zorganizowanej zieleni publicznej.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych;
2) od strony dróg dojazdowych dopuszcza się możliwość grodzenia terenu ażurowym ogrodzeniem lub 

żywopłotem ciętym o wysokości do 1,2m.

6. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej:

1) dopuszcza się ewentualne przejście przez tereny zieleni urządzonej infrastrukturą techniczną;
2) dopuszcza się oświetlenie typu parkowego;
3) w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz zasilanie w energię elektryczną z planowanych sieci w przyle-

gających drogach.
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7. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna terenu 43 ZP - poprzez drogi dojazdową i wewnętrzną, oznaczone na rysunku 
planu symbolami odpowiednio: 025 KD.D i 022 KDW oraz poprzez wewnętrzny ciąg pieszy, wyzna-
czony na terenie 44 MN;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

§ 22. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone 
na rysunku planu symbolami:

1) 3 E o powierzchni 0,008 ha;
2) 25 E o powierzchni 0,03 ha;
3) 38 E o powierzchni 0,02 ha;
4) 42 E o powierzchni 0,01 ha.

2. Obszar 3 E stanowi teren słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

3. Obszary 25 E, 38 E, 42 E stanowią tereny stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu miejskiego.

4. Po realizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie 42 E, istniejąca słupowa stacja transfor-
matorowa [na terenie działki nr 82/3], usytuowana w ciągu drogi lokalnej 01 KD.L – ulega likwidacji.

5. Na terenie 25 E dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, pod warun-
kiem zachowania w granicach terenu elementarnego ewentualnego oddziaływania tych urządzeń.

6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania stacji transformatorowej typu miej-
skiego:

1) wysokość zabudowy – max. 5,0 m;
2) geometria dachu:

a) dach symetryczny, czterospadowy,
b) kąt nachylenia głównych połaci od 250 - 450,

3) wielkość powierzchni:
a) zabudowy – max. 50% powierzchni działki,
b) biologicznie czynnej – min.40% powierzchni działki.

7. Zasady podziału nieruchomości:

1) teren 3 E stanowi część działki nr 29/2 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez 
linie rozgraniczające;

2) teren 25 E stanowi część działek nr: 67/4, 67/6 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

3) tereny 38 E oraz 42 E stanowią część działki nr 71/3 – tereny wymagają wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

4) dopuszcza się podział terenu 25 E w celu wydzielenia ewentualnych innych urządzeń infrastruktury 
technicznej.

8. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, a także 
o wysokości przekraczającej 1,7m;

2) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

9. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - zasilanie nowych stacji transformatorowych z plano-
wanych kablowych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia, w przylegających drogach.
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10. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 3 E - poprzez drogę powiatową, przylegającą do terenu 
objętego opracowaniem;

2) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 25 E - poprzez publiczną drogę lokalną, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 01 KD.L i drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem 017 KDW;

3) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 38 E - poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 021 KDW;

4) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 42 E - poprzez drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 025 KD.D;

5) nie ustala się wymogów dotyczących lokalizacji miejsc postojowych.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi obiektom budowlanym, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) 26 MN o powierzchni 1,76 ha;
2) 27 MN o powierzchni 0,99 ha;
3) 28 MN o powierzchni 0,35 ha;
4) 29 MN o powierzchni 1,23 ha;
5) 37 MN o powierzchni 0,65 ha;
6) 39 MN o powierzchni 0,70 ha;
7) 44 MN o powierzchni 1,15 ha;
8) 45 MN o powierzchni 0,87 ha;
9) 46 MN o powierzchni 092 ha;
10) 47 MN o powierzchni 0,47 ha;
11) 48 MN o powierzchni 1,34 ha;
12) 34 MN o powierzchni 1,11 ha.

2. Na terenie:

1) 44 MN, 45 MN wyznacza się tereny wewnętrznych ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu 
symbolami KP o szerokości 4,0m;

2) 27 MN, 39 MN i 46 MN wyznacza się tereny zieleni urządzonej o powierzchni odpowiednio 0,09 ha, 
0,09 ha i 0,10 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, które stanowić będą tereny placu zabaw 
dla dzieci.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) forma zabudowy – zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza, do 2 kondygnacji nadziemnych [w tym 
jedna kondygnacja w dachu stromym]; dla terenów: 44 MN, 45 MN, 46 MN oraz 48 MN dopuszcza 
się również zabudowę szeregową;

2) linia zabudowy:
a) dla terenu 26 MN:,
− obowiązująca w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 01 KD.L
− obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, 

oznaczonej na rysunku planu 017 KDW – zgodnie z rysunkiem planu;
b) dla terenu 27 MN:,
− obowiązująca w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 01 KD.L
− obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren dróg wewnętrznych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 017 KDW i 018 KDW – zgodnie z rysunkiem planu,
− nieprzekraczalna w odległości 5,0m od wydzielenia wewnętrznego, oznaczonego symbolem ZP 

i ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem 019 KPj;
c) dla terenu 28 MN:,
− obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej 

na rysunku planu 018 KDW;
− nieprzekraczalna w odległości 10,0m od południowej granicy terenu 28 MN [od terenów 

leśnych]
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− nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren wewnętrznej drogi oznaczonej 
symbolem 017 KDW,

d) dla terenu 29 MN:
− nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej 

symbolem 020 KD.D, drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 018 KDW i ciągu pieszo-jezdnego 
019 KPj – zgodnie z rysunkiem planu,

− nieprzekraczalna w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej 
symbolem 01 KD.L;

e) dla terenu 34 MN:
− nieprzekraczalna i obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren dróg wewnętrznych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 021 KDW i 024 KDW – zgodnie z rysunkiem planu;
− nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 022 KDW oraz linii rozgraniczającej teren 33 U,M;
− nieprzekraczalna w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren sportowo-rekreacyjny, ozna-

czony symbolem 32 US/ZP;
f) dla terenu 37 MN:
− obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojaz-

dowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 022 KDW;
− nieprzekraczalna w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej ciąg pieszy, oznaczony symbolem 

031 KP;
g) dla terenu 39 MN:
− obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 021 KDW;
− obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 022 KDW;
− nieprzekraczalna w odległości 10,0m od terenu wydzielenie wewnętrznego, oznaczonego 

symbolem ZP;
− nieprzekraczalna w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej ciąg pieszy, oznaczony symbolem 

031 KP oraz terenu 38 E;
h) dla terenu 44 MN:
− obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren dróg wewnętrznych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami: 022 KDW i 023 KDW;
− nieprzekraczalna w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej ciąg pieszy, oznaczony symbolem 

032 KP, od wewnętrznego wydzielenia terenu KP oraz terenu 43 ZP;
− nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 025 KD.D;
i) dla terenu 45 MN:
− obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren dróg wewnętrznych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami: 022 KDW i 023 KDW;
− nieprzekraczalna w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej ciąg pieszy, oznaczony symbolem 

032 KP oraz od wewnętrznego wydzielenia terenu KP;
− nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 024 KDW;
j) dla terenu 46 MN:
− obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren dróg, ozna-

czonych na rysunku planu symbolami: 023 KDW i 025 KD.D;
− nieprzekraczalna w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej ciąg pieszy, oznaczony symbolem 

033 KP, od wewnętrznego wydzielenia terenu ZP;
− nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 024 KDW;
k) dla terenu 47 MN:
− obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren dróg wewnętrznych 

oznaczonych na rysunku planu 023 KDW i 024 KDW;
− nieprzekraczalna w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej ciąg pieszy, oznaczony symbolem 

033 KP;
l) dla terenu 48 MN:
− obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 024 KDW;
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− nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 025 KD.D;

− nieprzekraczalna w odległości 10,0m od gruntów rolnych, położonych poza granicami opraco-
wania oraz od terenu 32 US/ZP;

3) wysokość zabudowy:
a) max. 9,0 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu,
b) zabudowa gospodarcza i garażowa – jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5,5m,

4) poziom parterów – do 0,5 m nad poziomem terenu;
5) geometria dachu:

a) dach stromy symetryczny dwu- lub wielospadowy,
b) kąt nachylenia głównych połaci - od 300 - 450 – dla terenów: 26 MN, 27 MN, 28 MN,
c) kąt nachylenia głównych połaci - od 380 - 450 – dla pozostałych terenów,
d) układ kalenicowy dachu w stosunku do frontu działki,

6) wielkość powierzchni:
a) zabudowy – max. 20%,
b) biologicznie czynnej – min. 70%.

5. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 26 MN stanowi część działek nr: 67/6, 67/7, 67/14 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

2) tereny: 27 MN i 28 MN stanowią część działki nr 67/14 – tereny wymagają wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

3) teren 29 MN stanowi działka nr: 67/13 oraz część działek nr: 67/11, 67/12, 67/14 – teren wymaga wydzie-
lenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

4) tereny: 34 MN, 37 MN, 39 MN, 44 MN, 45 MN, 46 MN, 47 MN, stanowią część działki nr geod. 71/3 – 
tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

5) dopuszcza się podział terenów: 26 MN, 28 MN, 29 MN, 34 MN, 39 MN, 47 MN pod warunkiem zapew-
nienia dla każdej z wyodrębnionych działek budowlanych:

a) minimalnej powierzchni działki – 1000 m2,
b) minimalnej szerokości frontu działki – 25m, dla działek narożnych – 20m,

6) dopuszcza się podział terenów 37 MN, 46 MN pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodręb-
nionych działek budowlanych:

a) minimalnej powierzchni działki – 900 m2,
b) minimalnej szerokości frontu działki – 20m; dla działek narożnych – 17,0m,

7) dopuszcza się podział terenów: 27 MN, 44 MN, 45 MN pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyod-
rębnionych działek budowlanych:

a) minimalnej powierzchni działki – 900 m2,
b) minimalnej szerokości frontu działki – 25m, dla działek narożnych – 20m,

8) dopuszcza się podział terenów pod zabudowę szeregową pod warunkiem zapewnienia dla każdej 
z wyodrębnionych działek budowlanych:

a) minimalnej powierzchni działki – 300 m2,
b) minimalnej szerokości frontu działki – 9m.

7. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zaopatrzenia w gaz, ciepło i obsługę teleko-
munikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 – poprzez 
istniejące i projektowane sieci w przylegających do w/w terenów drogach.

8. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 26 MN poprzez publiczną drogę lokalną, oznaczoną symbolem 
01 KD.L oraz poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 017 KDW;

2) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 27 MN poprzez publiczną drogę lokalną, oznaczoną symbolem 
01 KD.L oraz poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 017 KDW i 018 
KDW;

3) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 28 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 017 KDW i 018 KDW;
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4) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 29 MN poprzez drogę wewnętrzną 018 KDW, drogę dojazdową 
020 KD.D oraz ciąg pieszo-jezdny 019 KPj;

5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 34 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 021 KDW, 022 KDW i 024 KDW;

6) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 37 MN poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 022 KDW;

7) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 39 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 021 KDW i 022 KDW, natomiast teren wydzielonego terenu zieleni urządzonej – 
poprzez ciąg pieszy, oznaczony symbolem 031 KP;

8) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 44 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 022 KDW i 023 KDW oraz drogę dojazdową 025 KD.D;

9) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 45 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 022 KDW, 023 KDW oraz 024 KDW;

10) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 46 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 023 KDW i 024 KDW oraz drogę dojazdową 025 KD.D;

11) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 47 MN poprzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 023 KDW i 024 KDW;

12) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 48 MN poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 024 KDW oraz drogę dojazdową, oznaczoną symbolem 025 KD.D;

13) w granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
w ilości pokrywającej potrzeby – zgodnie z § 12 ust. 8.

§ 24. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi obiektom 
budowlanym, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) 31 U,M o powierzchni 0,44 ha;
2) 33 U,M o powierzchni 0,26 ha;
3) 35 U,M o powierzchni 0,42 ha;
4) 41 U,M o powierzchni 0,24 ha;
5) 56 U,M o powierzchni 0,64 ha.

2. Dopuszcza się następujący zakres usług:, handel detaliczny, gastronomia, edukacja, kultura, sport, 
hotel obsługa fi rm i klientów oraz usług komunalnych, socjalnych i indywidualnych, działalność fi nan-
sowa, gabinety lekarskie, gabinety weterynaryjne małych zwierząt, sale wystawiennicze, galerie sztuki 
pracownie projektowe, artystyczne i konserwatorskie oraz zaplecze biurowo-socjalno-magazynowe dla 
terenu 32 US/ZP.

3. Dla terenu 56 U,M dopuszcza się możliwość prowadzenia działalności produkcyjnej.

4. Powierzchnia sprzedażowa obiektów handlowych nie może przekroczyć 400m2.

5. Funkcja mieszkaniowa jako funkcja uzupełniająca może zostać zrealizowana jedynie przy realizacji 
funkcji usługowej, a powierzchnia usług nie może stanowić mniej niż 50% powierzchni użytkowej obiektu 
- może wystąpić funkcja usługowa bez funkcji mieszkaniowej.

6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy – max. 10,0 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy 
dachu;

2) dopuszcza się punktowe podwyższenie wysokości zabudowy – dominanty kompozycyjne – do 
15m;

3) linia zabudowy:
a) dla terenu 31 U,M - nieprzekraczalna:,

- w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem 34 MN oraz terenów leśnych, położonych poza granicami 
obszaru opracowania,

- w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren publicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 
020 KD.D,

- w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej terenu 30 KS,
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b) dla terenu 33 U,M - nieprzekraczalna:
- w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem 34 MN,
- w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej 01 KD.L oraz drogi wewnętrznej, 

oznaczonej symbolem 021 KDW – zgodnie z rysunkiem planu,
- w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej terenu 30 KS,

c) dla terenu 35 U,M - nieprzekraczalna:
- w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01 KD.L,
- w odległości 20,0m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 021 

KDW – zgodnie z rysunkiem planu,
- w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej teren ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 031 KP,
d) dla terenu 41 U,M:

- obowiązująca w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren publicznej drogi dojazdowej 
oznaczonej symbolem 025 KD.D oraz od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 01 KD.L – zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej teren zieleni urządzonej, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 43 ZP i terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 40 MN,U;

e) dla terenu 56 U,M - nieprzekraczalna od strony drogi powiatowej – zgodnie z rysunkiem planu,
3) geometria dachu:

a) dach stromy, symetryczny, wielospadowy,
b) kąt nachylenia głównych połaci od 300 - 450,
c) dopuszcza się inną formę dachu przestrzennego - dach mansardowy kopułowy lub kolebkowy, 

w którym cięciwa łuku nachylona jest pod kątem co najmniej 30 stopni,
4) wielkość powierzchni:

a) zabudowy – max. 40% powierzchni działki,
b) biologicznie czynnej – min.30% powierzchni działki budowlanej.

7. Zasady podziału nieruchomości:

1) tereny 31 U,M, 33 U,M, 35 U,M, 41 U,M stanowią część działki nr 71/3 – tereny wymagają wydzielenia 
w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

2) teren 56 U,M stanowi część działek nr 113/1 i 113/2 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych przez linie rozgraniczające;

3) ustala się zakaz podziału terenu 41 U,M;
4) dopuszcza się podział terenów 31 U,M i 33 U,M pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodręb-

nionych działek budowlanych:
a) minimalnej powierzchni działki – 1 200 m2,
b) szerokość frontu działki – min. 30m,

5) dopuszcza się podział terenu 35 U,M pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek 
budowlanych:

a) minimalnej powierzchni działki – 1 500 m2,
b) szerokość frontu działki – min. 30m.

8. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zachowanie w max stopniu istniejącego zadrzewienia z możliwością wycinki niezbędnych drzew dla 
uzyskania odpowiedniego nasłonecznienia terenu oraz dla celów sanitarnych;

2) wszelkie uciążliwości, wynikające z prowadzonych działalności usługowych muszą zamykać się 
w granicach terenu elementarnego.

9. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) od strony drogi lokalnej ustala się zakaz grodzenia terenów: 33 U,M, 35 U,M oraz 41 U,M;
2) dla terenu 31 U,M na linii rozgraniczającej teren sportowo-rekreacyjny 32 US/ZP obowiązuje zakaz 

wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekra-
czającej 1,7m, za wyjątkiem niezbędnego ogrodzenia terenów kortów tenisowych;
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3) dopuszcza się lokalizację reklam wolno stojących o wysokości max. 6,0 m oraz lokalizację reklam na 
elewacjach budynków;

4) dla terenów 33 U,M, 35 U,M - na obszarze przestrzeni publicznej, oznaczonym grafi cznie na rysunku 
planu, ustala się realizację jednolitej kompozycji nawierzchni z pozostałymi terenami tej przestrzeni 
[na terenach o symbolach: 01 KD.L, 14 US/ZP oraz 021 KDW i 031 KP] oraz zakaz grodzenia terenu.

10. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia 
ścieków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zaopatrzenia w gaz, ciepło i obsługę 
telekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 – 
poprzez projektowane i istniejące sieci w przylegających do w/w terenów drogach.

11. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg;
2) ustala się realizację min. 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w pobliżu głównego 

wejścia do obiektu usługowego;
3) w granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

w ilości pokrywającej potrzeby – zgodnie z § 12 ust. 8;
4) dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych na terenie 30 KS i 15 KS oraz miejsca postojowe 

w pasie drogowym drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 01 KD.L.

§ 25. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi obiektom 
budowlanym, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) 49 U o powierzchni 0,11 ha;
2) 60 U o powierzchni 0,43 ha.

2. Dopuszcza się następujący zakres usług:, handel detaliczny, gastronomia, edukacja, kultura, sport, 
obsługa fi rm i klientów oraz usług komunalnych, socjalnych i indywidualnych, gabinety lekarskie.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy – max. 7,0 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy 
dachu;

2) linia zabudowy:
a) dla terenu 49 U:

- nieprzekraczalna w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren publicznej drogi lokalnej ozna-
czonej symbolem 01 KD.L oraz drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 025 KD.D,

- nieprzekraczalna w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej teren cmentarza, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 50 ZCn;

b) dla terenu 60 U:
- nieprzekraczalna w odległości 10,0m od działki nr 158 [rzeka Struga Biała], położonej poza 

granicami planu,
- nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren publicznej drogi dojazdowej 

oznaczonej symbolem 028 KD.D,
- nieprzekraczalna w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej teren zieleni urządzonej, oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 57 ZP i drogi wewnętrznej 029 KDW;
3) geometria dachu - dopuszcza się różne formy dachu przestrzennego - dach mansardowy kopułowy 

lub kolebkowy, w którym cięciwa łuku nachylona jest pod kątem co najmniej 30 stopni kąt nachy-
lenia głównych połaci od 300 - 450;

4) wielkość powierzchni:
c) zabudowy – max. 35% powierzchni działki, biologicznie czynnej – min.20% powierzchni terenu 

49 U,
d) zabudowy – max. 30% powierzchni działki, biologicznie czynnej – min.50% powierzchni terenu 

60 U.
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4. Zasady podziału nieruchomości:

1) teren 49 U stanowi część działki nr 82/3 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

2) teren 60 U stanowi część działek nr: 106 i 113/1 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych przez linie rozgraniczające;

3) dopuszcza się podział terenu 60 U pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek 
budowlanych:

a) minimalnej powierzchni działki – 2 000 m2,
b) szerokość frontu działki – min. 30m.

5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zachowanie w max stopniu istniejącego zadrzewienia z możliwością wycinki niezbędnych drzew dla 
uzyskania odpowiedniego nasłonecznienia terenu oraz dla celów sanitarnych;

2) realizacja zabudowy na terenie 60 U winna być poprzedzona szczegółowymi badaniami hydrogeolo-
gicznymi,, w zakresie sposobu posadawiania budynku;

3) wszelkie uciążliwości, wynikające z prowadzonych działalności usługowych muszą zamykać się 
w granicach terenu elementarnego;

4) Na terenie 60 U należy zapewnić dostęp do wód rzeki Struga Biała [działki nr 158] zgodnie z prze-
pisami Prawa wodnego.

6. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) od strony dróg publicznych [01 KD.L, 025 KD.D] ustala się zakaz grodzenia terenu 49 U;
2) dla terenu 60 U na linii rozgraniczającej teren zieleni urządzonej 57 ZP obowiązuje zakaz wykonywania 

ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,7m;
3) dopuszcza się lokalizację reklam na elewacjach budynków o wielkości max. 4,0 m2.

7. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zaopatrzenia w gaz, ciepło i obsługę teleko-
munikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 – poprzez 
projektowane i istniejące sieci w przylegających do w/w terenów drogach.

8. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 49 U poprzez publiczną drogę lokalną, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 01 KD.L oraz drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem 025 KD.D;

2) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 60 U poprzez publiczną drogę dojazdową, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem 028 KD.D oraz drogę wewnętrzną 029 KDW;

3) w granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
w ilości pokrywającej potrzeby – zgodnie z § 12 ust. 8;

4) dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych w pasie drogowym przylegających dróg dojaz-
dowych, natomiast dla terenu 60 U - na terenie 59 KS.

§ 26. 1. Wyznacza się teren zieleni cmentarza nieczynnego, oznaczony na rysunku planu symbolem 
50 ZCn o powierzchni 0,19 ha.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej – obowiązuje ustalenie zawarte w § 8 pkt 2.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
2) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury.
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4. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 50 ZCn stanowi działkę nr 81 - teren nie wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez 
linie rozgraniczające;

2) ustala się zakaz podziału terenu.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) ustala się zakaz lokalizacji jakichkolwiek nośników reklamowych;
2) ustala się obowiązek realizacji ogrodzenia pełnego murowanego [np. kamień naturalny, cegła cera-

miczna] do wysokości 70 cm bądź ażurowego metalowego kutego o wysokości do 1,5m.

6. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej:

1) dopuszcza się oświetlenie typu parkowego;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz zasilanie w energię elektryczną z drogi 026 KD.D.

7. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna terenu 50 ZCn poprzez publiczną drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 025 KD.D;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

§ 27. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i urządzeniami towarzyszącymi 
obiektom budowlanym, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) 52 MN o powierzchni 0,99 ha;
2) 53 MN o powierzchni 1,38 ha;
3) 55 MN o powierzchni 0,65 ha;
4) 61 MN o powierzchni 0,73 ha;
5) 62 MN o powierzchni 1,31 ha.

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) forma zabudowy – zabudowa wolno stojąca, do 2 kondygnacji nadziemnych [w tym jedna kondy-
gnacja w dachu stromym];

2) linia zabudowy:
a) dla terenu 52 MN:

- obowiązująca w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej 
na rysunku planu 025 KD.D – zgodnie z rysunkiem planu,

- obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojaz-
dowej, oznaczonej na rysunku planu 026 KDW – zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej teren 50 ZCn;
- nieprzekraczalna w odległości odpowiednio 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojaz-

dowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 027 KD.D;
b) dla terenu 53 MN:

- obowiązująca w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej 
na rysunku planu 025 KD.D – zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna na terenie działek nr 76/5 i 76/6 – zgodna z linią istniejącej zabudowy mieszka-
niowej na terenie działki nr 76/5 – zgodnie z rysunkiem planu,

- obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojaz-
dowej, oznaczonej na rysunku planu 026 KDW – zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna i obowiązująca w odległości odpowiednio 6,0m i 10,0m od linii rozgranicza-
jącej teren drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 027 KD.D;

c) dla terenu 55 MN:,
- obowiązująca i nieprzekraczalna – zgodnie z rysunkiem planu,
- nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej 028 KD.D 

na obszarze działki nr 113/1,
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- nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej 027 KD.D 
od strony północno-zachodniej terenu 55 MN;

d) dla terenu 61 MN:,
- nieprzekraczalna w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej 

na rysunku planu 025 KD.D – zgodnie z rysunkiem planu,
- obowiązująca i nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojaz-

dowej, oznaczonej na rysunku planu 028 KD.D – zgodnie z rysunkiem planu,
- nieprzekraczalna w odległości odpowiednio 5m od linii rozgraniczającej ciąg pieszy, oznaczony 

symbolem 034 KP,
- nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej 

na rysunku planu 027 KD.D – zgodnie z rysunkiem planu,
e) dla terenu 62 MN:,

- nieprzekraczalna w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej 
na rysunku planu 025 KD.D – zgodnie z rysunkiem planu,

- obowiązująca w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej na 
rysunku planu 028 KD.D – zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna w odległości 10,0m od granicy działki ewidencyjnej rzeki Struga Biała [dz.nr 158], 
położonej poza granicami planu,

- nieprzekraczalna w odległości 5m od linii rozgraniczającej teren ciągu pieszo-jezdnego, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 030 KPj, linii rozgraniczającej ciąg pieszy, oznaczony 
symbolem 034 KP oraz linii rozgraniczającej teren 63 K;

3) wysokość zabudowy:
b) max. 9,0 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu,
c) zabudowa gospodarcza i garażowa – jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5,5m,
d) poziom parterów – do 0,5 m nad poziomem terenu,

4) geometria dachu:
a) dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy,
b) kąt nachylenia głównych połaci - od 350 - 450,
c) układ kalenicowy dachu w stosunku do frontu działki,

5) wielkość powierzchni:
a) zabudowy – max. 20%, biologicznie czynnej – min. 60% - dla terenów: 55 MN, 61 MN, 62 MN,
b) zabudowy – max. 35%, biologicznie czynnej – min. 55% - dla pozostałych terenów.

3. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 52 MN stanowią działki nr: 79/4, 79/9, 79/10, oraz część działek nr geod.: 77, 78/1, 79/6, 79/8, – 
teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

2) teren 53 MN stanowią działki nr: 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 79/13 oraz część działek nr geod.: 77, 78/1, 79/7, 
79/12, – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

3) teren 55 MN stanowi część działek nr geod.: 113/1, 116, 117, 118 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

4) teren 61 MN stanowi część działek nr geod.: 103/1 i 103/2 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

5) teren 62 MN stanowi część działek nr geod.: 100/1, 100/2, 101, 102, 103/1, 103/2 – teren wymaga wydzie-
lenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

6) dopuszcza się podział terenów pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek 
budowlanych:

b) minimalnej powierzchni działki – 800 m2,
c) minimalnej szerokości frontu działki – 20m, dla działek narożnych – 17m.

4. Na terenie 62 MN należy zapewnić dostęp do wód rzeki Struga Biała [działki nr 158] zgodnie z prze-
pisami Prawa wodnego.

5. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zaopatrzenia w gaz, ciepło i obsługę teleko-
munikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązują ustalenia zawarte w § 13 – poprzez 
projektowane i istniejące sieci w przylegających do w/w terenów drogach.
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6. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 52 MN poprzez drogi, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
025 KD.D, 027 KD.D oraz drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 026 KDW;

2) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 53 MN poprzez publiczne drogi dojazdowe, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 025 KD.D, 027 KD.D, 026 KDW;

3) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 55 MN poprzez publiczne drogi dojazdowe, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 027 KD.D, 028 KD.D;

4) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 61 MN poprzez publiczne drogi dojazdowe, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 027 KD.D, 028 KD.D, 025 KD.D;

5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 62 MN poprzez publiczne drogi dojazdowe, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 025 KD.D, 028 KD.D oraz ciąg pieszo jezdny - 030 KPj;

6) w granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
w ilości pokrywającej potrzeby – zgodnie z § 12 ust. 8.

§ 28. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 57 ZP 
o powierzchni 0,56 ha.

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej – min.90% powierzchni ustalenia;
3) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury.

3. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 57 ZP stanowi działkę nr 113/3 oraz część działek nr: 113/1, 113/2 - teren wymaga wydzielenia 
w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

2) po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązuje nakaz wprowadzenia zorganizowanej zieleni publicznej;
2) zakaz zmiany warunków gruntowo-wodnych.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych;
2) od strony przylegających dróg dopuszcza się możliwość grodzenia terenu ażurowym ogrodzeniem 

lub żywopłotem ciętym o wysokości do 1,7m.

6. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej:

1) istniejący rów melioracyjny do zachowania z możliwością przebudowy;
2) dopuszcza się ewentualne przejście przez tereny zieleni urządzonej infrastrukturą techniczną;
3) dopuszcza się oświetlenie typu parkowego;
4) w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz zasilanie w energię elektryczną z planowanych sieci w przyle-

gających drogach.

§ 29. 1. Wyznacza się teren usług sakralnych, oznaczony na rysunku planu symbolem 58 UK o powierzchni 
0,10 ha.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej – obowiązuje ustalenie zawarte w § 8 pkt 1.
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3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej;
2) dopuszcza się możliwość remontów i przebudowy istniejącego budynku kościelnego, jedynie na 

zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków;
3) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury.

4. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 58 UK stanowi działkę nr 110;
2) ustala się zakaz podziału terenu.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych;
2) ustala się obowiązek realizacji ogrodzenia pełnego murowanego [np. kamień naturalny, cegła cera-

miczna] do wysokości 70 cm bądź ażurowego metalowego kutego o wysokości do 1,5m.

6. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - w zakresie obsługi infrastrukturą techniczną obowią-
zują ustalenia zawarte w § 13.

7. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna terenu 58 UK poprzez drogę powiatową nr 0707Z, przylegająca do obszaru 
opracowania;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
3) niezbędne miejsca postojowe winny być realizowane na terenie 59 KS.

§ 30. 1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej – urządzeń przepompowni ścieków, oznaczony 
na rysunku planu symbolem 63 K o powierzchni 0,01 ha.

2. Zasady podziału nieruchomości:

1) teren 63 K stanowi część działki nr 100/1 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

2) ustala się zakaz podziału terenu 63 K.

3. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, a także 
o wysokości przekraczającej 1,7m;

2) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - w zakresie obsługi infrastrukturą techniczną obowią-
zują ustalenia zawarte w § 13.

5. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 63 K - poprzez drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 025 KD.D;

2) nie ustala się wymogów dotyczących lokalizacji miejsc postojowych.

§ 31. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych – klasy drogi lokalnej [kategoria drogi – droga gminna], 
oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) 01 KD.L o powierzchni 1,40 ha;
2) 02 KD.L o powierzchni 1,19 ha.
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2. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających:
a) 01 KD.L - zmienna: od 12,0m do 15,0m - zgodnie z rysunkiem planu,
b) 02 KD.L zmienna: od 10,0m do 12,0m - zgodnie z rysunkiem planu,

2) ustala się lokalizację parkingów dla samochodów osobowych wzdłuż jezdni;
3) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej.

3. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 01 KD.L stanowi część działek nr geod.: 41/1, 41/2, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 49/1, 49/2, 49/3, 
49/4, 50, 51, 58, 67/6, 67/7, 67/11, 67/14, 70, 71/3, 82/3, 99 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

2) teren 02 KD.L stanowi działka nr geod: 34, 42/12 oraz część działek nr geod.: 33/1, 33/5, 33/6, 35/3, 
35/7, 35/13, 35/14, 40/4, 40/10, 40/11, 41/1, 41/2, 42/1, 42/6, 42/11, 42/13, 49/4, 281/14 – teren wymaga 
wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

3) po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek 
pod drogę publiczną.

4. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych wolno stojących o powierzchni do 9m2 i wysokości 
do 7,0m;

2) dla części terenu 01 KD.L - na obszarze przestrzeni publicznej, oznaczonym grafi cznie na rysunku 
planu, ustala się realizację jednolitej kompozycji nawierzchni z pozostałymi terenami tej przestrzeni 
[na terenach o symbolach: 33 U,M, 35 U,M, 14 US/ZP oraz 021 KDW i 031 KP] oraz zakaz grodzenia 
terenu.

5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się obowiązek wprowadzenia zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompo-
zycji wzdłuż ciągu ulicznego;

2) dopuszcza się niezbędną wycinkę drzew dla celów sanitarnych oraz jeżeli jest to spowodowane 
potrzebą realizacji sieci infrastruktury technicznej i jezdni oraz wjazdu na działkę.

6. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej:

1) drogi w swoich liniach rozgraniczających stanowią pas techniczny dla istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenerge-
tyczna, gazowa i teletechniczna;

2) dopuszcza się przeprowadzenie innych nowych sieci niezbędnych dla funkcjonowania projektowanego 
zagospodarowania terenów.

7. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) powiązania z układem zewnętrznym: poprzez drogę powiatową nr 0707Z, przylegającą do obszaru 
opracowania, łączącą miejscowość Goleniów z Tarnówkiem;

2) dostępność do terenów przyległych: ograniczona.

§ 32. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych – klasy drogi dojazdowej [kategoria drogi – droga 
gminna], oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) 06 KD.D o powierzchni 0,31 ha;
2) 07 KD.D o powierzchni 0,21 ha;
3) 08 KD.D o powierzchni 0,24 ha;
4) 020 KD.D o powierzchni 0,20ha;
5) 025 KD.D o powierzchni 0,50 ha;
6) 027 KD.D o powierzchni 0,27 ha;
7) 028 KD.D o powierzchni 0,22 ha.
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2. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu:

1) szerokość drogi 06 KD.D w liniach rozgraniczających – zmienna: 10m – 12,5m - zgodnie z rysunkiem 
planu;

2) szerokość drogi 07 KD.D w liniach rozgraniczających – 12m - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szerokość dróg: 08 KD.D, 025 KD.D, 028 KD.D w liniach rozgraniczających – 10m - zgodnie z rysunkiem 

planu;
4) szerokość drogi 020 KD.D w liniach rozgraniczających – zmienna: 8,5m – 12,5m - zgodnie z szero-

kością działki nr 70;
5) szerokość drogi 027 KD.D w liniach rozgraniczających – zmienna: 5,8m – 19m - zgodnie z rysunkiem 

planu;
6) drogi: 025 KD.D i 028 KD.D zakończone placem do zawracania;
7) ustala się lokalizację parkingów dla samochodów osobowych wzdłuż jezdni;
8) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej.

3. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 06 KD.D stanowi obszar działek nr: 36/12, 281/10 oraz część działek nr geod.: 36/10, 281/14, 1 – 
teren nie wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

2) teren 07 KD.D stanowi obszar działki nr: 281/4 oraz część działek nr geod.: 281/6, 271/7 – teren wymaga 
wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

3) teren 08 KD.D stanowi część działek nr geod.: 40/10, 40/11 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

4) teren 020 KD.D stanowi działkę nr 70 oraz część działek nr geod.: 58, 67/14 – teren wymaga wydzie-
lenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

5) teren 025 KD.D stanowi działkę nr 99 oraz część działek nr geod.: 71/3, 82/3, 103/1, 103/2, 102, 101, 
100/1 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

6) teren 027 KD.D stanowi działkę nr 119 oraz część działek nr geod.: 105, 117, 118, 77 – teren wymaga 
wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

7) teren 028 KD.D stanowi działkę nr 105 oraz część działek nr geod.: 103/1, 103/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 
42/5, 42/6, 42/7, 42/13 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgrani-
czające;

8) po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek 
pod drogę publiczną.

4. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych wolno stojących o powierzchni do 6m2 i wysokości 
do 7,0m;

2) dla części terenu 025 KD.D - na obszarze przestrzeni publicznej, oznaczonym grafi cznie na rysunku 
planu, ustala się realizację jednolitej kompozycji nawierzchni z pozostałymi terenami tej przestrzeni 
[na terenach o symbolach: 33 U,M, 35 U,M, 14 US/ZP oraz 025 KD.L i 031 KP] oraz zakaz grodzenia 
terenu.

5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się obowiązek wprowadzenia zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompo-
zycji wzdłuż ciągu ulicznego;

2) dopuszcza się niezbędną wycinkę drzew dla celów sanitarnych oraz jeżeli jest to spowodowane 
potrzebą realizacji sieci infrastruktury technicznej i jezdni oraz wjazdu na działkę.

6. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej:

1) drogi w swoich liniach rozgraniczających stanowią pas techniczny dla istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenerge-
tyczna, gazowa i teletechniczna;

2) dopuszcza się przeprowadzenie innych nowych sieci niezbędnych dla funkcjonowania projektowanego 
zagospodarowania terenów.
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7. Ustalenia w zakresie komunikacji - dostępność do terenów przyległych: nieograniczona.

§ 33. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1) 03 KDW o powierzchni 0,23 ha;
2) 05 KDW o powierzchni 0,21 ha;
3) 09 KDW o powierzchni 0,12 ha;
4) 010 KDW o powierzchni 0,31 ha;
5) 011 KDW o powierzchni 0,31 ha;
6) 012 KDW o powierzchni 0,26 ha;
7) 013 KDW o powierzchni 0,23 ha;
8) 015 KDW o powierzchni 0,32 ha;
9) 016 KDW o powierzchni 0,24 ha;
10) 017 KDW o powierzchni 0,42 ha;
11) 018 KDW o powierzchni 0,15 ha;
12) 021 KDW o powierzchni 0,25 ha;
13) 022 KDW o powierzchni 0,32 ha;
14) 023 KDW o powierzchni 0,25 ha;
15) 024 KDW o powierzchni 0,34 ha;
16) 026 KDW o powierzchni 0,18 ha;
17) 029 KDW o powierzchni 0,06 ha.

2. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu:

1) szerokość dróg: 03 KDW, 09 KDW, 018 KDW, 026 KDW, 029 KDW w liniach rozgraniczających – 8m 
– zgodnie z rysunkiem planu;

2) szerokość drogi 05 KDW, 010 KDW, 011 KDW, 013 KDW, 015 KDW, 016 KDW, 017 KDW, 021 KDW, 022 
KDW, 023 KDW, 024 KDW w liniach rozgraniczających – 10m - zgodnie z rysunkiem planu;

3) drogi 03 KDW, 05 KDW, 018 KDW - zakończone placem do zawracania.

3. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 03 KDW stanowi działek nr: 28 i 29/3 – teren nie wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

2) teren 05 KDW stanowi część działek nr geod.: 30/3, 32/4, 33/1 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

3) tereny: 09 KDW oraz 010 KDW stanowią część działki nr geod. 40/11 – tereny wymagają wydzielenia 
w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

4) teren 011 KDW stanowi część działek nr geod.: 41/1, 40/11 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

5) teren 012 KDW stanowi część działek nr geod.: 42/13, 41/2, 41/1 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

6) teren 013 KDW stanowi część działek nr geod.: 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/13 
– teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

7) teren 015 KDW stanowi część działek nr: 49/4, 49/3, 49/2, 49/1, 50, 51 – teren wymaga wydzielenia 
w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

8) teren 016 KDW stanowi część działek nr: 49/4, 49/3, 49/2, 49/1, 50, 51 – teren wymaga wydzielenia 
w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

9) teren 017 KD.D stanowi część działek nr: 67/6, 67/7, 67/14 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

10) teren 018 KDW stanowi część działki nr: 67/14 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczające;

11) tereny 021 KDW, 022 KDW, 023 KDW, 024 KDW stanowią część działki nr 71/3 - tereny wymagają 
wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

12) teren 026 KDW stanowi działkę nr 79/11 oraz część działek nr: 77, 78, 79/6, 79/7, 79/8, 79/12, – teren 
wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

13) teren 029 KDW stanowi część działki nr geod. 113/2 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych przez linie rozgraniczające;

14) po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych podziałów.
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4. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - dla 
części terenu 021 KDW - na obszarze przestrzeni publicznej, oznaczonym grafi cznie na rysunku planu, 
ustala się realizację jednolitej kompozycji nawierzchni z pozostałymi terenami tej przestrzeni [na terenach 
o symbolach: 33 U,M, 35 U,M, 14 US/ZP oraz 01 KD.L, 025 KD.L i 031 KP] oraz zakaz grodzenia terenu.

5. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - dopuszcza się przeprowadzenie niezbędnej infrastruk-
tury technicznej [sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linia elektroenergetyczna 
i teletechniczna.

6. Ustalenia w zakresie komunikacji - ustala się dostęp ogólny ulicy.

§ 34. 1. Wyznacza się tereny wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami:

1) 014 KPj o powierzchni 0,09 ha;
2) 019 KPj o powierzchni 0,02 ha;
3) 030 KPj o powierzchni 0,06 ha.

2. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu:

1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających:
a) 014 KPj – 8,0m - zgodnie z rysunkiem planu,
b) 019 KPj – 5m - zgodnie z rysunkiem planu,
c) 030 KPj – 6m – zgodnie z rysunkiem planu,

2) ciąg 014 KPj, 030 KPj - zakończony placem do zawracania.

3. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) teren 014 KPj stanowi część działek nr: 41/2, 42/5, 42/6, 42/7 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

2) teren 019 KPj stanowi część działki nr geod.: 67/14 – teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych przez linie rozgraniczające;

3) teren 030 KPj stanowi część działek nr geod.: 100/1, 100/2, 101 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

4) po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych podziałów.

4. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - dopuszcza się przeprowadzenie niezbędnej infrastruk-
tury technicznej.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - 
dla części terenu 031 KP - na obszarze przestrzeni publicznej, oznaczonym grafi cznie na rysunku planu, 
ustala się realizację jednolitej kompozycji nawierzchni z pozostałymi terenami tej przestrzeni [na terenach 
o symbolach: 33 U,M, 35 U,M, 14 US/ZP oraz 025 KD.L i 025 KD.D] oraz zakaz grodzenia terenu.

6. Ustalenia w zakresie komunikacji – ciąg pieszo-jezdny, oznaczony symbolem 019 KPj nie ma komu-
nikacyjnego powiązania z drogą lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 01 KD.L.

§ 35. 1. Wyznacza się tereny ogólnodostępnych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami:

1) 0 4 KP o powierzchni 0,04 ha;
2) 031 KP o powierzchni 0,06 ha;
3) 032 KP o powierzchni 0,05 ha;
4) 033 KP o powierzchni 0,03 ha;
5) 034 KP o powierzchni 0,06 ha.
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2. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu:

1) szerokość ciągów pieszych w liniach rozgraniczających – min. 4m - zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się realizację elementy małej architektury;
3) ciągi piesze stanowią również pasy techniczne dla przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) tereny 04 KP stanowi część działki nr geod.: 29/2 i 30/3 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

2) tereny 031 KP, 032 KP, 033 KP stanowią część działki nr geod.: 71/3 – tereny wymagają wydzielenia 
w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

3) teren 034 KP stanowi część działek nr geod.: 103/1, 103/2 – teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

4) po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych podziałów.

4. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej - dopuszcza się możliwość przeprowadzenie infrastruk-
tury technicznej.

5. Ustalenia w zakresie komunikacji - ustala się dostęp ogólny.

Rozdział IV
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 36. W drodze niniejszej uchwały dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierol-
nicze o łącznej powierzchni 57,02 ha, w tym:

1) R IVa - o powierzchni 2,10 ha;
2) R IVb, B-RIVb - o powierzchni 17,99 ha;
3) R V, B-RV - o łącznej powierzchni 22,93 ha;
4) R VI, B-RVI - o łącznej powierzchni 11,56 ha;
5) Ł IV - o powierzchni 0,77 ha;
6) Ł V - o łącznej powierzchni 0,23 ha;
7) Ps III - o powierzchni 0,66 ha;
8) Ps IV - o powierzchni 0,51 ha;
9) Ps V - o powierzchni 0,55 ha;
10) Ls V - o powierzchni 0,04 ha;
11) Lz V - o powierzchni 0,18 ha;
12) N - o powierzchni 0,97 ha;

w tym zgodnie z decyzją:

1) Marszałka  Województwa  Zachodniopomorskiego Nr WriOŚ-IV-EN-6080-63/08 z dnia 30 grudnia 
2008 r. dla obszaru o łącznej powierzchni 21,37 ha [klasy bonitacyjnej R IVa, R IVb, Ps IV, Ł IV];

2) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ.tr.057-602-601/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. dla obszaru 
o łącznej powierzchni 0,66 ha klasy bonitacyjnej Ps III;
dokonano zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
 Województwa  Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta 
w Goleniowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zajko
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Załączniki do uchwały Nr XXVI/347/09

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 25 lutego 2009 r. (poz. 783)

Załącznik nr 1
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Załącznik nr 3

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Podańsko

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) Rada Miejska w Goleniowie rozstrzyga co następuje:

Uwaga wniesiona w dniu 01 września 2008 r. przez właścicieli działki nr 30/3 położonej w obszarze 
sporządzanego planu.

Opis uwagi: Uwaga dotyczyła przebiegów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 03 KDW 
i 05 KDW oraz obsługi komunikacyjnej terenu 2 MN z propozycją zmiany przebiegu drogi 05 KDW wzdłuż 
północnej granicy lasu, natomiast dojazd do poszczególnych nowych działek na terenie 2 MN winien być 
prowadzony środkiem działek nr 30/3, nr 32/4 i nr 33/1 w rejonie jednego właściciela.

Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ:
– W trakcie sporządzania planu dokonano podziału nieruchomości nr 29/1 na działki nr 29/2 – 

29/10, co miało znaczny wpływ na obsługę komunikacyjną drogi 03 KDW; niniejszy podział został 
przedstawiony Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, która w swojej opinii nakazała 
uwzględnić w projekcie planu niniejszy podział i dokonać korekty drogi 05 KDW wraz z realizacją 
ciągu pieszego 04 KP,

– Proponowana przez Wnoszących uwagę realizacja dojazdu do działek na zachodnio-północnej 
granicy działek nr 30/3 i 30/4 oraz działek nr: 29/6 – 29/8 nie ma uzasadnienia, ponieważ działki 
nr: 29/6 – 29/8 posiadają już obsługę komunikacyjną poprzez drogę 03 KDW,

– W związku z tym, iż plan miejscowy nie ustala dojazdów do poszczególnych nowych działek na 
terenie 2 MN [są to jedynie propozycje – nieobowiązkowe], to każdy właściciel działki będzie 
mógł ustalić ten dojazd w sposób dowolny. Jedynie plan określa przebieg drogi 05 KDW, która 
w sposób jednoznaczny ustala obsługę terenów 2 MN i 1 MN oraz zjazd z proponowanej drogi 
lokalnej 01 KD.L,

– Dla możliwości przeprowadzenia tylko niezbędnych sieci infrastruktury technicznej obsługującej 
tereny 1 MN i 2MN, wyznaczono w planie ciąg pieszy, łączący drogę 03 KDW i 5 KDW. Przebieg 
tego ciągu uwzględnia dokonany podział działki nr 29/1 oraz właściwe wykorzystanie terenów 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o głębokości 40m, usytuowanych przy lesie (teren 1 
MN), a dodatkowo proponowany podział na działki budowlane terenu 1 MN uwzględnia istniejące 
granice działek,

– Realizacja drogi jest najbardziej ekonomiczna, kiedy obsługuje ona wraz z infrastrukturą tech-
niczną w niej przebiegająca, teren po obu jej stronach. Dlatego też niewłaściwym jest realizacja 
dróg wzdłuż granicy terenów leśnych (jeżeli realizacja takiej drogi nie wynika z innych uwarun-
kowań i potrzeb, związanych z obsługą terenów leśnych), gdzie obsługiwać będzie jednostronnie 
przylegające tereny mieszkaniowe,

– Plan miejscowy przewiduje przełożenie i skablowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej 
średniego napięcia, a jej trasa przebiegu jest następująca: od istniejącej stacji transformatorowej 
(3 E), poprzez 03 KDW, 04 KP, 05 KDW, 02 KD.L, 10 US/ZP, 9 MN, 07 KD.D, 01 KD.L, 025 KD.D; 
takie działanie pozwala na możliwość otwarcia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, przez które obecnie linia ta przebiega,

Biorąc powyższe pod uwagę gmina nie może uwzględnić proponowanej przez wnoszącego uwagi 
do projektu planu.
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie 
ewidencyjnym Podańsko

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Goleniowie rozstrzyga 
co następuje:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym planem:

a) budowa gminnych dróg publicznych wraz z oświetleniem ulicznym: 01 KD.L, 02 KD.L, 06 KD.D, 
07 KD.D, 08 KD.D, 020 KD.D, 025 KD.D, 027 KD.D, 028 KD.D,

b) budowa sieci wodociągowej Ø 80- 110 mm,
c) budowa awaryjnych studni publicznych,
d) budowa kanalizacji sanitarnej Ø 150-300 mm wraz z przepompownią ścieków,
e) budowa kanalizacji deszczowej Ø150-400 mm,
f) budowa kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz ze stacjami 

transformatorowymi (15 kV),
g) budowa gazociągu z siecią rozdzielczą średnioprężną Ø 25-100 mm.

§ 2. Sposób realizacji ww. zadań własnych gminy:

1. Realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

2. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okre-
ślone w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami).

§ 3. Zasady fi nansowania ww. zadań własnych gminy:

1. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz realizacji inwestycji komuni-
kacyjnych, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przy czym limity wydatków 
budżetowych na programy inwestycyjne wieloletnie są ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy 
rok.

2. Zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych fi nansowane będą przez budżet gminy 
lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

3. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji wskazanych fi nansowane będą na 
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) ze środków własnych 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Radę Miejską wieloletnie 
plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budżet 
gminy.
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4. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, ciepłowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych fi nansowane będą 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 późniejszymi zmianami).

##KONIEC 783##

Poz. 784

UCHWAŁA NR XXXV/223/09
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli określający szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraź-
nych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia, szczegó-
łowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w niniejszej 
uchwale.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Regulamin wynagradzania nauczycieli zwany dalej regulaminem określa:

1) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za 
godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia;
4) szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)  burmistrzu – należy rozumieć  Burmistrza Kalisza Pomorskiego;
2) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole i szkołę dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Kalisz Pomorski;
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 2;
4) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku 

następnego;
5) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 674 z późn. zm.);
6) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 stycznia 2005 r., w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r., Nr 22, poz. 181; z 2006 r., Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; 
z 2008 r., Nr 42, poz. 257);

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela;

8) minimalnym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie ogłoszone 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia Prezesa 
Rady Ministrów;


