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§ 2Ł W ”rzy”adku, gdy od”ady komunalne są zbierane i odbierane w s”osób selektywny, stawki o”Jat 
o których mowa w § 1, ”omniejsza się o 10%Ł 

§ 3Ł Ustala się w Gminie Borne Sulinowo górne stawki o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci 
za usJugę w zakresie jednorazowego o”równienia zbiorników bezod”Jywowych: 

1) trans”ort do 10 km - 10,57 zJ za 1 m3 netto + VAT; 
2) trans”ort do 20 km - 16,51 zJ za 1 m3 netto + VAT; 
3) trans”ort do 30 km - 22,45 zJ za 1 m3 netto + VATŁ 

§ 4Ł Traci moc uchwaJa Nr XVł160ł2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 grudnia 2007 rŁ 
w s”rawie ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nierucho-
mo`ci za odbiór od”adów komunalnych oraz górnej stawki za o”równianie zbiorników bezod”Jywowych (ŚzŁ 
UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego z 2008 rŁ Nr 27, ”ozŁ 514)Ł 

§ 5Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy Borne SulinowoŁ 

§ 6Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

Grzegorz NatkaLski 

PozŁ ńŃ 
 

UCHWAIA NR XXIVł2ń4łŃ8 
Rady Miejskiej w Cedyni 

z dnia 24 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
czę`ci miejscowo`ci Osinów Śolny 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; zmiany: z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, 
Nr 153, ”ozŁ 1271, Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, 
”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203, Nr 167, ”ozŁ 1759; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441, Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ 
Nr 17, ”ozŁ 128, Nr 118, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 138, ”ozŁ 974, Nr 173, ”ozŁ 1218) oraz artŁ 20 ustŁ 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717, zmiany: 
ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ 
Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880), uchwala się, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 
USTALśNIA OGÓLNś 

§ ńŁ źgodnie z uchwaJą Nr XIł100ł07 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 li”ca 2007 rŁ w s”rawie ”rzystą-
”ienia do o”racowania ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miejscowo`ci Osinów Śolny, ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Cedyniaｬ zatwier-
dzonym uchwaJą Nr IIIł26ł02 z dnia 30 grudnia 2002 rŁ i zmienionym uchwaJą Nr XXVIIł260ł05 z dnia 24 maja 
2005 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci miejscowo`ci Osinów ŚolnyŁ 
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§ 2Ł 1Ł Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego obejmuje obszar o ”owierzchni 8,8095 ha, 
a granice ”lanu zostaJy okre`lone na rysunku ”lanu w skali 1:1000, ”oczynając od zachodniego narownika ob-
szaru ”lanu, wyznaczają kolejno: ”óJnocno-zachodnia granica dziaJek nr 130 i 174; ”oJudniowa granica dziaJki 
nr 113, zachodnia granica dziaJki nr 92ł1; ”oJudniowa granica dziaJki nr 89ł7; ”óJnocna i zachodnia granica 
dziaJki nr 89ł12; zachodnia granica dziaJki 113; ”óJnocna i ”oJudniowa granica dziaJki nr 112ł1; ”oJudniowa 
granica dziaJki nr 130; ”óJnocna granica dziaJki nr 259, wschodnia granica dziaJki nr 149; ”óJnocna i wschodnia 
granica dziaJki nr 180ł5; linia wyznaczona na dziaJce nr 44Ł 

2Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1:1000; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

i miasta Cedyniaｬ; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z ”rze”isami o finansach 
”ublicznychŁ 

3Ł Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabu-
dowy usJugowej i obsJugi komunikacji, zieleni ”arkowej i cmentarnej, komunikacji i infrastruktury technicznejŁ 

§ 3Ł Ustala się ”rzeznaczenie ”oszczególnych terenów oznaczonych symbolami: 

1) 1ŁMNłU, 2ŁMNłU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej § 7; 
2) 3ŁUłMN - teren zabudowy usJugowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej § 8; 
3) 4ŁU, 5ŁU, 6ŁU - tereny zabudowy usJugowej § 9; 
4) 7ŁKSłźI, 8ŁKSłźI - tereny obsJugi komunikacji (”arking) i zieleni izolacyjnej § 10; 
5) 9ŁźP, 10ŁźP - tereny zieleni ”arkowej § 11; 
6) 11ŁźC - teren cmentarza (nieczynnego) § 12; 
7) 12Łś - teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki (istniejącej stacji transformatorowej) § 13; 
8) 13Łś, 14Łś, 15Łś - tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki (”lanowanych stacji  

transformatorowych) § 14; 
9) 16ŁW - teren infrastruktury technicznej wodociągów (istniejącego ujęcia wody) § 15; 
10) 17ŁK - tereny infrastruktury technicznej kanalizacji deszczowej (”lanowana ”rze”om”ownia  

wód o”adowych oraz zbiornik retencyjny) § 16; 
11) 1ŁKŚŁG - istniejąca droga ”ubliczna wojewódzka klasy G (gJówna) § 17; 
12) 2ŁKŚŁL, 3ŁKŚŁL - istniejące drogi ”ubliczne gminne klasy L (lokalne) § 18; 
13) 4ŁKŚŁL - ”lanowana droga ”ubliczna gminna klasy L (lokalna) § 19; 
14) 5ŁKŚŁŚ - istniejąca droga ”ubliczna gminna klasy Ś (dojazdowa) § 20; 
15) 6ŁKPj, 7ŁKPj, 8ŁKPj - istniejące ciągi ”ieszojezdne § 21Ł 

§ 4Ł 1Ł W zakresie ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i kulturowego w warunkach zrównowawonego roz-
woju, na obszarze ”lanu obowiązują zasady okre`lone w roz”orządzeniu Wojewody źachodnio”omorskiego 
z dnia 16 lutego 2006 rŁ w s”rawie CedyLskiego Parku Krajobrazowego (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego 
Nr 31, ”ozŁ 539)Ł 

2Ł Na terenach objętych ochroną na mocy obowiązujących ”rze”isów o ochronie ”rzyrody, wszystkie 
”rzedsięwzięcia inwestycyjne będą wymagaJy ws”óJdziaJania z Wojewódzkim Konserwatorem PrzyrodyŁ 

3Ł źakres oddziaJywania na `rodowisko ”rzedsięwzięć inwestycyjnych nie mowe skutkować konieczno`cią 
ustanowienia obszaru ograniczonego uwytkowania na terenach ”rzylegJych i ”ozbawionych tytuJu ”rawnego in-
westoraŁ 

4Ł Obowiązuje zastosowanie `rodków technicznych mających na celu zachowanie do”uszczalnego ”rze”i-
sami ”rawa i normami ”oziomu haJasu w budynkach ”rzeznaczonych na ”obyt ludzi - stosownie do funkcji ”o-
szczególnych terenówŁ 

§ 5Ł Ustala się nastę”ujące ”owiązania dróg ”ublicznych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym: 

1) droga ”ubliczna wojewódzka klasy G (gJówna) oznaczona symbolem 1ŁKŚŁG - od ”oJudnia i ”óJnocy wJą-
czona w dalszy ”rzebieg drogi wojewódzkiej nr 124 (”oza obszarem ”lanu); 
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2) drogi ”ubliczne gminne oznaczone symbolami 2ŁKŚŁL, 3ŁKŚŁL, 4ŁKŚŁL - od ”óJnocy, wschodu i zachodu 

wJączone w dalsze ”rzebiegi tych dróg ”oza obszarem ”lanu; 
3) ciągi ”ieszojezdne oznaczony symbolami 7ŁKPj, 8ŁKPj - od ”óJnocy i zachodu wJączone w dalszy ”rzebieg 

”oza obszarem ”lanu lub do drogi usytuowanej ”oza obszarem ”lanuŁ 

§ 6Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) maksymalnej ”owierzchni zabudowy - rozumie się ”rzez to stosunek sumy ”owierzchni zabudowy wszyst-
kich budynków istniejących i ”rojektowanych na danej dziaJce budowlanej - do ”owierzchni tej dziaJki bu-
dowlanej; 

2) ”oJaciach gJównych - rozumie się co najmniej dwie symetryczne ”oJacie dachowe, których ”owierzchnia 
jest największa; 

3) kalenicy gJównej - rozumie się ”rzez to kalenicę utworzoną ”rzez ”oJacie gJówne; 
4) nawisach - rozumie się wystę” ”oJaci ”oza `cianę szczytową budynku; 
5) nie”rzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię wyznaczającą obszar, na którym do”uszcza się sytuowa-

nie budynków; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka”ów, ”odokienników, ryzalitów, 
zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów, czę`ci ”odziemnych 
budynków; 

6) wysoko`ci budynku - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu ”rzed elewacją fron-
tową do kalenicy gJównej lub do górnej krawędzi attyki kryjącej s”adek ”oJaci; 

7) wysoko`ci elewacji frontowej - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu ”rzed 
elewacją frontową do ”oziomu oka”u ”oJaci gJównych lub do górnej krawędzi attyki kryjącej s”adek ”oJaciŁ 

RozdziaJ 2 
USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 7Ł Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 
1) 1.MN/U o powierzchni 0,0873 ha 1. OZNACZźNIź 

TźRźNÓW 2) 2.MN/U o powierzchni 0,0852 ha 

1) 
Tereny przeznaczone pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> i pod zabudowC usługow> - z wył>-
czeniem rodzajów przedsiCwziCć, dla których obowi>zek sporz>dzenia raportu oddziaływania na Wro-
dowisko jest wymagany b>da moce być wymagany. 2. PRZźZNACZźNIź 

TźRźNÓW 
2) Powierzchnia ucytkowa funkcji usługowych nie moce przekraczać 50 % ł>cznej powierzchni ucytko-

wej. 

1) 
Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWciŚ 
a) 4 m od linii rozgraniczaj>cych drogC klasy głównej, 
b) 3 m od linii rozgraniczaj>cych drogi klasy lokalnej i ci>gi pieszojezdne. 

2) IloWć kondygnacji nadziemnych nie moce przekraczać trzech. 
3) WysokoWć budynków nie moce przekraczać 12 m. 
4) WysokoWć elewacji frontowej nie moce przekraczać 8 m. 

5) 

W nowych budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych obowi>zuje stosowanie dachów sy-
metrycznych, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu połaci głównych od 35 do 45 stopni, 
maksymalnym wystCpie okapów - do 0,8 m, maksymalnym wystCpie nawisów - do 0,5 m. Dopuszcza 
siC stosowanie naczółków oraz lukarn o ł>cznej szerokoWci nie przekraczaj>cej 50 % szerokoWci ele-
wacji frontowej budynku, a takce połaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wyku-
szami, tarasami i wejWciami. 

6) 
W nowych obiektach usługowych, gospodarczych lub garacach dopuszcza siC stosowanie dachów o 
dowolnym nachyleniu połaci. W dachach jednospadowych obowi>zuje stosowanie attyk kryj>cych 
spadek połaci. 

7) W obiektach istniej>cych, w przypadku ich przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowi>zuj> za-
sady kształtowania zabudowy okreWlone w pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 

8) Powierzchnia zabudowy terenu nie moce przekraczać 50 %. 
9) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20 % powierzchni działki budowlanej. 

3. 

ZASADY 
KSZTAŁTOWANIA 

ZABUDOWY 
i 

ZAżOSPODAROWANIA 
TźRźNÓW 

10) Na liniach rozgraniczaj>cych drogi obowi>zuje zakaz wykonywania ogrodzeM o wysokoWci przekra-
czaj>cej 1,7 m. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Tereny wymagaj> wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu dopuszcza siC wtórny podział nieruchomoWci 
pod warunkiem zapewnienia dla kacdej z wyodrCbnionych działek budowlanychŚ 
a) szerokoWci frontu działki nie mniejszej nic 15 m, 
b) powierzchni nie mniejszej nic 250 m2, a takce zapewniaj>cej spełnienie wymagaM okreWlonych w ust. 3 

pkt 8 i 9 oraz w ust. 7 pkt 2, 
c) minimalnego k>ta połocenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 
d) bezpoWredniej dostCpnoWci do drogi publicznej (dojazdu i dojWcia). 

5. ZASADY OCHRONY 1) Obowi>zuje zachowanie drzewostanu zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
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ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 
 VRODOWISKA 

PRZYRODNICZźżO 2) Obowi>zuje zdjCcie i wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele poprawy wartoWci ucytkowej 
gruntów. 

1) Na terenie oznaczonym symbolem 1.MN/U ustanawia siC strefC ąW IIIą (ograniczonej ochrony kon-
serwatorskiej stanowisk archeologicznych) – według rysunku planu. 

6. 
ZASADY OCHRONY 

DZIźDZICTWA 
KULTUROWźżO 

i ZABYTKÓW 2) 

W strefie „W III” obowi>zuje Ś 
a) współdziałanie z właWciwym organem do spraw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 
b) przeprowadzenie archeologicznych badaM ratunkowych na terenie objCtym realizacj> prac ziem-

nych, na zasadach okreWlonych przepisami odrCbnymi dotycz>cymi ochrony zabytków. 

1) Obsługa komunikacyjna terenów wył>cznie z drogi lub ci>gów pieszojezdnych oznaczonych symbo-
lami 3.KD.L, 7.KPj, 8.KPj. 

7. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ 

2) 

W granicach kacdej działki budowlanej nalecy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-
wych w iloWci pokrywaj>cej potrzeby, w tym co najmniejŚ 
a) 1 miejsce postojowe na kacde mieszkanie, 
b) 1 miejsce postojowe na kacde 50 m2 powierzchni ucytkowej usług. 

1) 

Zaopatrzenie w wodC na cele gospodarczo-bytowe - z sieci wodoci>gowej w drogach. Niezalecnie od 
zaopatrzenia w wodC z sieci, nalecy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. Zaopatrzenie w wodC na cele przeciwpocarowe - z hydrantów ulicz-
nych nadziemnych montowanych na sieci wodoci>gowej. 

2) Odprowadzenie Wcieków bytowych - do sieci kanalizacji Wciekowej w drogach. 

3) 

Odprowadzenie wód opadowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wyposaconej w separa-
tor substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza siC odpro-
wadzenie wód opadowychŚ 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach działek budowlanych, 
b) z parkingów - do gruntu poprzez studzienki z wkładem zabezpieczaj>cym przed przenikaniem 

substancji ropopochodnych 
lub zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 

4) Do celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalecy wykorzystać gaz przewodowy lub indy-
widualne aródła energii. 

5) Zasilanie w energiC elektryczn> z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

8. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ 

6) żromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowi>zuj>cy w gminie system z 
uwzglCdnieniem selektywnej gospodarki odpadami. 

9. 
SPOSOBY 

TYMCZASOWźżO 
ZAżOSPODAROWANIA 

TźRźNÓW 

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem w planie, dopuszcza siC ucytkowanie tere-
nów w sposób dotychczasowy. 

10. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC na 30 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 

§ 8Ł Teren zabudowy usJugowej i zabudowy mieszkaniowej: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 

1. OZNACZźNIź 
TźRźNU 3.U/MN o powierzchni 2,4773 ha 

1) Teren przeznaczony pod zabudowC usługow> - z wył>czeniem rodzajów przedsiCwziCć, dla których 
obowi>zek sporz>dzenia raportu oddziaływania na Wrodowisko jest wymagany. 

2. PRZźZNACZźNIź 
TźRźNU 

2) 

Dopuszcza siC lokalizacjC uzupełniaj>cej funkcji mieszkalnej wył>cznie na potrzeby własne inwestora 
(w tym odrCbnych budynków mieszkalnych) - pod warunkiem, ce jej powierzchnia ucytkowa nie 
przekroczy 20 % powierzchni funkcji podstawowej, a takce raport oddziaływania na Wrodowisko nie 
wykluczy mocliwoWci wspólnej lokalizacji funkcji mieszkalnej ze wzglCdu na rodzaj przedsiCwziCcia 
podstawowego. 

1) 

Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWciŚ 
a) 4 m od linii rozgraniczaj>cych drogi lub teren oznaczony symbolem 7.KS/ZI, 
b) 10 m od linii rozgraniczaj>cych teren oznaczony symbolem 16.W, 
c) 7,5 m od osi istniej>cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, - do czasu jej przebudo-

wy lub likwidacji. 
2) IloWć kondygnacji nadziemnych nie moce przekraczać trzech. 

3) 
WysokoWć budynków nie moce przekraczaćŚ 
a) 15 m w budynkach usługowych, 
b) 12 w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych. 

4) 
WysokoWć elewacji frontowej nie moce przekraczaćŚ 
a) 12 m w budynkach usługowych, 
b) 8 w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych. 

3. 

ZASADY 
KSZTAŁTOWANIA 

ZABUDOWY 
i 

ZAżOSPODAROWANIA 
TźRźNU 

5) 
W obiektach, z wył>czeniem budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych, dopuszcza siC sto-
sowanie dachów o dowolnym nachyleniu połaci. Obowi>zuje stosowanie attyk kryj>cych spadek poła-
ci w dachach jednospadowych lub o spadku połaci do 15 stopni. 
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ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 

6) 

W budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych obowi>zuje stosowanie dachów symetrycz-
nych, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu połaci głównych od 35 do 45 stopni, maksy-
malnym wystCpie okapów - do 0,8 m, maksymalnym wystCpie nawisów - do 0,5 m. Dopuszcza siC 
stosowanie naczółków oraz lukarn o ł>cznej szerokoWci nie przekraczaj>cej 50 % szerokoWci elewacji 
frontowej budynku, a takce połaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, ta-
rasami i wejWciami. 

7) Obowi>zuje zakaz lokalizacji garacy blaszanych. 
8) Powierzchnia zabudowy terenu nie moce przekraczać 50 %. 
9) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20 % powierzchni działki budowlanej. 

  

10) Na liniach rozgraniczaj>cych drogi obowi>zuje zakaz wykonywania ogrodzeM o wysokoWci przekra-
czaj>cej 1,7 m. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, dopuszcza 
siC wtórny podział nieruchomoWci pod warunkiem zapewnienia dla kacdej z wyodrCbnionych działek budow-
lanychŚ 
a) szerokoWci frontu działki nie mniejszej nic 25 m, 
b) powierzchni nie mniejszej nic 5000 m2, a takce zapewniaj>cej spełnienie wymagaM okreWlonych w ust. 

3 pkt 8 i 9 oraz w ust. 6 pkt 2, 
c) minimalnego k>ta połocenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 
d) bezpoWredniej dostCpnoWci do drogi publicznej (dojazdu i dojWcia). 

1) Obowi>zuje zachowanie drzewostanu zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

5. 
ZASADY OCHRONY 

VRODOWISKA 
PRZYRODNICZźżO 2) 

Realizacja inwestycji zaliczanych do przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
dla których sporz>dzenie raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko nie jest obowi>zkowe, bCdzie moc-
liwa do przeprowadzenia, jeceli w procedurze oceny oddziaływania na Wrodowisko zostanie wykazany 
brak niekorzystnego wpływu przedmiotowych inwestycji na przyrodC CedyMskiego Parku Krajobra-
zowego. 

1) Obsługa komunikacyjna terenu wył>cznie z dróg lub ci>gu pieszojezdnego oznaczonych symbolami 
4.KD.L, 5.KD.D, 6.KPj. 

6. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ 

2) 

W granicach kacdej działki budowlanej nalecy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-
wych w iloWci pokrywaj>cej potrzeby, w tym co najmniejŚ 
a) 1 miejsce postojowe na kacde mieszkanie, 
b) 1 miejsce postojowe na kacde 50 m2 powierzchni ucytkowej usług. 

1) 

Zaopatrzenie w wodC na cele gospodarczo-bytowe - z sieci wodoci>gowej w drogach. Niezalecnie od 
zaopatrzenia w wodC z sieci, nalecy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. Zaopatrzenie w wodC na cele przeciwpocarowe - z hydrantów ulicz-
nych nadziemnych montowanych na sieci wodoci>gowej. 

2) Odprowadzenie Wcieków bytowych - do sieci kanalizacji Wciekowej w drogach. 

3) 

Odprowadzenie wód opadowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wyposaconej w separa-
tor substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza siC odpro-
wadzenie wód opadowychŚ 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach działek budowlanych, 
b) z parkingów - do gruntu poprzez studzienki z wkładem zabezpieczaj>cym przed przenikaniem 

substancji ropopochodnych 
lub zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 

4) Do celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalecy wykorzystać gaz przewodowy lub indy-
widualne aródła energii. 

5) Zasilanie w energiC elektryczn> z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ 

6) żromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowi>zuj>cy w gminie system z 
uwzglCdnieniem selektywnej gospodarki odpadami. 

8. 
SPOSOBY 

TYMCZASOWźżO 
ZAżOSPODAROWANIA 

TźRźNÓW 

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem w planie, dopuszcza siC ucytkowanie tere-
nów w sposób dotychczasowy. 

9. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC naŚ 
a) 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci – dla nieruchomoWci nalec>cych do gminy Cedynia, 
b) 30 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci – dla pozostałych nieruchomoWci. 

 

§ 9Ł Tereny zabudowy usJugowej i obsJugi komunikacji: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 
1) 4.U o powierzchni 0,5758 ha 
2) 5.U o powierzchni 1,0918 ha 1. OZNACZźNIź 

TźRźNÓW 
3) 6.U o powierzchni 0,5531 ha 

2. PRZźZNACZźNIź 
TźRźNÓW 

Tereny przeznaczone pod zabudowC usługow> - z wył>czeniem rodzajów przedsiCwziCć, dla których obo-
wi>zek sporz>dzenia raportu oddziaływania na Wrodowisko jest wymagany. 

1) 
Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWciŚ 
a) 4 m od linii rozgraniczaj>cych drogi, 
b) 10 m od terenów leWnych usytuowanych poza obszarem planu. 

2) IloWć kondygnacji nadziemnych nie moce przekraczać trzech. 
3) WysokoWć budynków nie moce przekraczać 12 m. 

3. 
ZASADY 

KSZTAŁTOWANIA 
ZABUDOWY 

i 
ZAżOSPODAROWANIA 

TźRźNÓW 
4) WysokoWć elewacji frontowej nie moce przekraczać 8 m. 
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ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 

5) 

W budynkach obowi>zuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych o nachyleniu połaci 
głównych od 25 do 45 stopni, maksymalnym wystCpie okapów - do 0,8 m, maksymalnym wystCpie 
nawisów - do 0,5 m. Dopuszcza siC stosowanie naczółków oraz lukarn o ł>cznej szerokoWci nie prze-
kraczaj>cej 50 % szerokoWci elewacji frontowej budynku, a takce połaci dachowych o dowolnym na-
chyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wejWciami. 

6) Obowi>zuje zakaz lokalizacji garacy blaszanych. 
7) Powierzchnia zabudowy terenu nie moce przekraczać 60 %. 
8) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20 % powierzchni działki budowlanej. 

  

9) Na liniach rozgraniczaj>cych drogi obowi>zuje zakaz wykonywania ogrodzeM o wysokoWci przekra-
czaj>cej 1,7 m. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Tereny wymagaj> wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu dopuszcza siC wtórny podział nieruchomoWci 
pod warunkiem zapewnienia dla kacdej z wyodrCbnionych działek budowlanychŚ 
a) szerokoWci frontu działki nie mniejszej nic 20 m, 
b) powierzchni nie mniejszej nic 1000 m2, a takce zapewniaj>cej spełnienie wymagaM okreWlonych w ust. 

3 pkt 7 i 8 oraz w ust. 7 pkt 2, 
c) minimalnego k>ta połocenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 
d) bezpoWredniej dostCpnoWci do drogi publicznej (dojazdu i dojWcia). 

1) Obowi>zuje zachowanie drzewostanu zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

2) Obowi>zuje zastosowanie zabezpieczeM zapewniaj>cych ochronC przed zanieczyszczeniami wód grun-
towych. 

3) Obowi>zuje zdjCcie i wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele poprawy wartoWci ucytkowej 
gruntów. 5. 

ZASADY OCHRONY 
VRODOWISKA 

PRZYRODNICZźżO 

4) 

Realizacja inwestycji zaliczanych do przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
dla których sporz>dzenie raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko nie jest obowi>zkowe, bCdzie moc-
liwa do przeprowadzenia, jeceli w procedurze oceny oddziaływania na Wrodowisko zostanie wykazany 
brak niekorzystnego wpływu przedmiotowych inwestycji na przyrodC CedyMskiego Parku Krajobra-
zowego. 

1) Na terenie oznaczonym symbolem 6.U ustanawia siC strefC ąW IIIą (ograniczonej ochrony konserwa-
torskiej stanowisk archeologicznych) – według rysunku planu. 

6. 
ZASADY OCHRONY 

DZIźDZICTWA 
KULTUROWźżO 

i ZABYTKÓW 2) 

W strefie „W III” obowi>zuje Ś 
a) współdziałanie z właWciwym organem do spraw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 
b) przeprowadzenie archeologicznych badaM ratunkowych na terenie objCtym realizacj> prac ziem-

nych, na zasadach okreWlonych przepisami odrCbnymi dotycz>cymi ochrony zabytków. 
1) Obsługa komunikacyjna działek wył>cznie z dróg oznaczonych symbolami 2.KD.L, 4.KD.L, 5.KD.D. 

7. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ 2) 

W granicach kacdej działki budowlanej nalecy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-
wych w iloWci pokrywaj>cej potrzeby - co najmniej 1 miejsce postojowe na kacde 50 m2 powierzchni 
ucytkowej. 

1) 

Zaopatrzenie w wodC na cele gospodarczo-bytowe - z sieci wodoci>gowej w drogach. Niezalecnie od 
zaopatrzenia w wodC z sieci, nalecy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. Zaopatrzenie w wodC na cele przeciwpocarowe - z hydrantów ulicz-
nych nadziemnych montowanych na sieci wodoci>gowej. 

2) Odprowadzenie Wcieków bytowych - do sieci kanalizacji Wciekowej w drogach. 

3) 

Odprowadzenie wód opadowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wyposaconej w separa-
tor substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza siC odpro-
wadzenie wód opadowychŚ 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach działek budowlanych, 
b) z parkingów - do gruntu poprzez studzienki z wkładem zabezpieczaj>cym przed przenikaniem 

substancji ropopochodnych 
lub zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 

4) Do celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalecy wykorzystać gaz przewodowy lub indy-
widualne aródła energii. 

5) Zasilanie w energiC elektryczn> z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

8. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ 

6) żromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowi>zuj>cy w gminie system z 
uwzglCdnieniem selektywnej gospodarki odpadami. 

9. 
SPOSOBY 

TYMCZASOWźżO 
ZAżOSPODAROWANIA 

TźRźNÓW 

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem w planie, dopuszcza siC ucytkowanie tere-
nów w sposób dotychczasowy. 

10. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC naŚ 
a) 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci – dla nieruchomoWci nalec>cych do gminy Cedynia, 
b) 30 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci – dla pozostałych nieruchomoWci. 

 

§ ńŃŁ Tereny obsJugi komunikacyjnej i zieleni izolacyjnej: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 
1) 7.KS/ZI o powierzchni 0,4665 ha 1. OZNACZźNIź 

TźRźNÓW 2) 8.KS/ZI o powierzchni 0,1691 ha 
1) Tereny przeznaczone pod obsługC komunikacji (parking z wewnCtrznymi dojazdami). 2. PRZźZNACZźNIź 

TźRźNÓW 2) Obowi>zuje przeznaczenie co najmniej 20 % powierzchni funkcji podstawowej na zieleM izolacyjn>. 
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ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 
1) Obowi>zuje zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów zwi>zanych z dozorem. 
2) IloWć kondygnacji nadziemnych nie moce przekraczać jednej. 
3) WysokoWć obiektów nie moce przekraczać 6 m. 
4) WysokoWć elewacji frontowej nie moce przekraczać 3 m. 
5) Obowi>zuje stosowanie dachów symetrycznych o nachyleniu połaci od 15 do 25 stopni. 
6) Obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektu o charakterze kontenerowym. 
7) Powierzchnia zabudowy terenu nie moce przekraczać 1 %. 

3. 

ZASADY 
KSZTAŁTOWANIA 

ZABUDOWY 
i 

ZAżOSPODAROWANIA 
TźRźNÓW 

8) Na liniach rozgraniczaj>cych drogi publiczne i ci>gi pieszojezdne obowi>zuje zakaz wykonywania 
ogrodzeM z prefabrykowanych elementów betonowych. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Tereny wymagaj> wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowi>zuje 
zakaz wtórnego podziału nieruchomoWci. 

5. 
ZASADY OCHRONY 

VRODOWISKA 
PRZYRODNICZźżO 

Obowi>zuje zachowanie drzewostanu zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

6. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ 

Obsługa komunikacyjna terenów wył>cznie z drogi lub ci>gu pieszojezdnego oznaczonych symbolami 
5.KD.D, 6.KPj. 

1) 
Zaopatrzenie w wodC na cele gospodarczo-bytowe - z sieci wodoci>gowej w drogach. Zaopatrzenie w 
wodC na cele przeciwpocarowe - z hydrantów ulicznych nadziemnych montowanych na sieci wodo-
ci>gowej. 

2) Odprowadzenie Wcieków bytowych - do sieci kanalizacji Wciekowej w drogach. 

3) 

Odprowadzenie wód opadowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wyposaconej w separa-
tor substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza siC odpro-
wadzenie wód opadowychŚ 
a) z dachu budynku - na tereny nieutwardzone, 
b) z parkingu - do gruntu poprzez studzienki z wkładem zabezpieczaj>cym przed przenikaniem 

substancji ropopochodnych 
lub zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 

4) Do celów grzewczych nalecy wykorzystać indywidualne aródła energii. 
5) Zasilanie w energiC elektryczn> z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ 

6) żromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowi>zuj>cy w gminie system z 
uwzglCdnieniem selektywnej gospodarki odpadami. 

8. 
SPOSOBY 

TYMCZASOWźżO 
ZAżOSPODAROWANIA 

TźRźNÓW 

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem w planie, dopuszcza siC ucytkowanie tere-
nów w sposób dotychczasowy. 

9. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC naŚ 
a) 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci – dla nieruchomoWci nalec>cych do gminy Cedynia, 
b) 30 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci – dla pozostałych nieruchomoWci. 

 

§ ńńŁ Tereny zieleni ”arkowej: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 
1) 9.ZP o powierzchni 0,0371 ha 1. OZNACZźNIź 

TźRźNÓW 2) 10.ZP o powierzchni 0,2825 ha 
2. PRZźZNACZźNIź 

TźRźNÓW Tereny przeznaczone pod zieleM parkow>. 
1) Obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. 

3. 
ZASADY 

ZAżOSPODAROWANIA 
TźRźNÓW 2) Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM sportowo-rekreacyjnych pod warunkiem, ce ich powierzchnia nie 

przekroczy 20 % powierzchni terenu. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Tereny wymagaj> wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu obowi>zuje zakaz wtórnego podziału nieru-
chomoWci. 

5. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ Obsługa komunikacyjna działek wył>cznie z dróg oznaczonych symbolami 4.KD.L, 5.KD.D. 

1) Zaopatrzenie w wodC na cele gospodarcze - z sieci wodoci>gowej w drogach. 
2) Zasilanie w energiC elektryczn> z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 6. ZASADY OBSŁUżI 

INbYNIźRYJNźJ 
3) żromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowi>zuj>cy w gminie system z 

uwzglCdnieniem selektywnej gospodarki odpadami. 

7. 
SPOSOBY 

TYMCZASOWźżO 
ZAżOSPODAROWANIA 

TźRźNÓW 

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem w planie, dopuszcza siC ucytkowanie tere-
nów w sposób dotychczasowy. 

8. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC na 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
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§ ń2Ł Teren cmentarza: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 

1. OZNACZźNIź 
TźRźNU 11.ZC o powierzchni 0,2790 ha. 

2. PRZźZNACZźNIź 
TźRźNU Teren cmentarza (nieczynnego). 

1) Obowi>zuje zakaz zabudowy. 
3. 

ZASADY 
ZAżOSPODAROWANIA 

TźRźNU 2) Obowi>zuje zakaz wykonania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu obowi>zuje zakaz wtórnego podziału nieru-
chomoWci. 

1) Na terenie ustanawia siC strefC K ochrony krajobrazu zwi>zanego z obszarem ukształtowanym w wy-
niku działalnoWci człowieka - cmentarzem. 

2) 

W strefie K ochronie podlegaŚ 
a) kompozycja zieleniŚ rozplanowanie i skład gatunkowy, 
b) odtworzony układ alejek, 
c) nagrobki, krzyce i inne elementy urz>dzenia cmentarza 
oraz obowi>zuje sepulkralne zabezpieczenie zachowanych zabytków. 

5. 
ZASADY OCHRONY 

DZIźDZICTWA 
KULTUROWźżO 

i ZABYTKÓW 

3) Obowi>zuje współdziałanie w zakresie wszelkich działaM inwestycyjnych i konserwatorskich z orga-
nem do spraw ochrony zabytków - na podstawie dokumentacji projektowej. 

6. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ Obsługa komunikacyjna terenu wył>cznie z ci>gu pieszojezdnego oznaczonego symbolem 6.KPj. 

1) Zaopatrzenie w wodC na cele gospodarcze - z sieci wodoci>gowej w przyległej drodze. Zaopatrzenie 
w wodC na cele przeciwpocarowe - z hydrantów ulicznych montowanych na sieci wodoci>gowej. 

2) Zasilanie w energiC elektryczn> z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w przyległej drodze. 7. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ 

3) 
żromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowi>zuj>cy w gminie system z 
uwzglCdnieniem selektywnej gospodarki odpadami. Obowi>zuje wywóz odpadów komunalnych na 
gminne wysypisko Wmieci. 

8. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC na 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 

§ ń3Ł Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyki: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 

1. OZNACZźNIź 
TźRźNU 12.E o powierzchni 0,0043 ha 

2. PRZźZNACZźNIź 
TźRźNU Teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki – istniej>ca stacja transformatorowa. 

1) żabaryty i forma urz>dzenia – do utrzymania według stanu istniej>cego. 
3. 

ZASADY 
ZAżOSPODAROWANIA 

TźRźNU 2) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20 %. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu obowi>zuje zakaz wtórnego podziału nieru-
chomoWci. 

5. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ Obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem 4.KD.L. 

6. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ Zasilanie w energiC elektryczn> z napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV. 

7. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC na 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 

§ ń4Ł Tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 
1) 13.E o powierzchni 0,0035 ha. 
2) 14.E o powierzchni 0,0035 ha. 1. OZNACZźNIź 

TźRźNÓW 
3) 15.E o powierzchni 0,0035 ha. 

2. PRZźZNACZźNIź 
TźRźNU Tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki – planowane stacje transformatorowe. 

1) IloWć kondygnacji nie moce przekraczać jednej. 
2) WysokoWć obiektu nie moce przekraczać 6 m. 
3) WysokoWć elewacji frontowej nie moce przekraczać 3 m. 
4) Obowi>zuje stosowanie dachu symetrycznego o nachyleniu połaci co najmniej 25 stopni. 
5) Dopuszcza siC zastosowanie typowego obiektu stacji transformatorowej. 
6) Powierzchnia zabudowy nie moce przekraczać 60 %. 

3. 

ZASADY 
KSZTAŁTOWANIA 

ZABUDOWY 
i 

ZAżOSPODAROWANIA 
TźRźNÓW 

7) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20 %. 
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ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Tereny wymagaj> wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu obowi>zuje zakaz wtórnego podziału nieru-
chomoWci. 

5. 
ZASADY OCHRONY 

VRODOWISKA 
PRZYRODNICZźżO 

Obowi>zuje zdjCcie i wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele poprawy wartoWci ucytkowej grun-
tów. 

1) Na terenie oznaczonym symbolem 15.ź ustanawia siC strefC ąW IIIą (ograniczonej ochrony konserwa-
torskiej stanowisk archeologicznych) – według rysunku planu. 

6. 
ZASADY OCHRONY 

DZIźDZICTWA 
KULTUROWźżO 

i ZABYTKÓW 2) 

W strefie „W III” obowi>zuje Ś 
a) współdziałanie z właWciwym organem do spraw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 
b) przeprowadzenie archeologicznych badaM ratunkowych na terenie objCtym realizacj> prac ziem-

nych, na zasadach okreWlonych przepisami odrCbnymi dotycz>cymi ochrony zabytków. 

7. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ Obsługa komunikacyjna terenów z dróg oznaczonych symbolami 2.KD.L, 4.KD.L. 

8. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ Zasilanie w energiC elektryczn> z napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV. 

9. 
SPOSOBY 

TYMCZASOWźżO 
ZAżOSPODAROWANIA 

TźRźNÓW 

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem w planie, dopuszcza siC ucytkowanie tere-
nów w sposób dotychczasowy. 

10. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC na 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 

§ ń5Ł Teren infrastruktury technicznej - wodociągów: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 

1. OZNACZźNIź 
TźRźNU 16.W o powierzchni 0,0179 ha. 

2. PRZźZNACZźNIź 
TźRźNU Teren infrastruktury technicznej wodoci>gów – istniej>ce ujCcie wody podziemnej. 

1) żabaryty i formy urz>dzenia – do utrzymania według stanu istniej>cego. 
2) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 50 %. 

3. 

ZASADY 
KSZTAŁTOWANIA 

ZABUDOWY 
i 

ZAżOSPODAROWANIA 
TźRźNU 

3) Na liniach rozgraniczaj>cych drogi obowi>zuje zakaz wykonywania ogrodzeM z prefabrykowanych 
elementów betonowych. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu obowi>zuje zakaz wtórnego podziału nieru-
chomoWci. 

5. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ Obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem 4.KD.L. 

6. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ Zasilanie w energiC elektryczn> z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 

7. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC na 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 

§ ń6Ł Teren infrastruktury technicznej - kanalizacji deszczowej: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 

1. OZNACZźNIź 
TźRźNU 17.K o powierzchni 0,1548 ha. 

2. PRZźZNACZźNIź 
TźRźNU 

Teren infrastruktury technicznej kanalizacji deszczowej – planowana przepompownia wód opadowych oraz 
zbiornik retencyjny. 

1) Obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. 
2) Na obrzecach terenu obowi>zuje nasadzenie zieleni> wysok> i nisk>. 3. 

ZASADY 
ZAżOSPODAROWANIA 

TźRźNU 3) Na liniach rozgraniczaj>cych drogi obowi>zuje zakaz wykonywania ogrodzeM z prefabrykowanych 
elementów betonowych, a takce o wysokoWci przekraczaj>cej 1,7 m. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, obowi>zu-
je zakaz wtórnego podziału nieruchomoWci. 

6. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ Obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem 1.KD.ż. 

1) Zaopatrzenie w wodC na cele konserwatorskie - z sieci wodoci>gowej w drogach. 7. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ 2) Zasilanie w energiC elektryczn> z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

8. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC na 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
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§ ń7Ł Teren komunikacji - drogi ”ublicznej: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 

1. OZNACZźNIź 
TźRźNU 1.KD.G o powierzchni 1,4272 ha 

2. PRZźZNACZźNIź 
TźRźNU 

Istniej>ca droga publiczna kategorii wojewódzkiej w klasie drogi głównej (w ci>gu drogi wojewódzkiej nr 
124). 

1) SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych od 12 m do 20 m – według stanu istniej>cego, z planowanymi 
lokalnymi poszerzeniach pasa drogowego do 15 m i 28 m – według rysunku planu. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 
3) Jednostronna Wciecka rowerowa. 
4) Dwustronne chodniki. 

3. 
ZASADY 

ZAżOSPODAROWANIA 
TźRźNU 

5) Obowi>zuje zakaz lokalizacji noWników reklamowych. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowi>zuje 
zakaz wtórnego podziału nieruchomoWci. 

1) Na fragmencie terenu ustanawia siC strefC ąW IIIą (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych) – według rysunku planu. 

5. 
ZASADY OCHRONY 

DZIźDZICTWA 
KULTUROWźżO 

i ZABYTKÓW 2) 

W strefie „W III” obowi>zuje Ś 
a) współdziałanie z właWciwym organem do spraw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 
b) przeprowadzenie archeologicznych badaM ratunkowych na terenie objCtym realizacj> prac ziem-

nych, na zasadach okreWlonych przepisami odrCbnymi dotycz>cymi ochrony zabytków. 

6. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ Wł>czenia komunikacyjne w dalszy przebieg drogi wojewódzkiej nr 124 poza obszarem planu. 

1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze oznaczonej symbolem 
1.KD.ż. 7. ZASADY OBSŁUżI 

INbYNIźRYJNźJ 
2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym – według stanu istniej>cego. 

8. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC na 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 

§ ń8Ł Tereny komunikacji - drogi ”ublicznej: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 
1) 2.KD.L o powierzchni 0,1510 ha 1. OZNACZźNIź 

TźRźNÓW 2) 3.KD.L o powierzchni 0,0881 ha 

2. PRZźZNACZźNIź 
TźRźNÓW Istniej>ce drogi publiczne kategorii gminnej w klasie dróg lokalnych. 

1) SzerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych od 19 m do 25 m – według stanu istniej>cego. 
2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 
3) Jednostronne Wciecki rowerowe. 
4) Dwustronne chodniki. 

3. 
ZASADY 

ZAżOSPODAROWANIA 
TźRźNÓW 

5) Obowi>zuje zakaz lokalizacji noWników reklamowych. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Tereny wymagaj> wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowi>zuje 
zakaz wtórnego podziału nieruchomoWci. 

5. 
ZASADY OCHRONY 

VRODOWISKA 
PRZYRODNICZźżO 

Obowi>zuje zachowanie drzewostanu na zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych. 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem 2.KD.L ustanawia siC strefC B ochrony układu prze-
strzennego z dominacj> fragmentów wartoWciowych. 

2) 

W strefie B ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna zagospodarowania terenu z za-
chowaniem nastCpuj>cych warunkówŚ 
a) utrzymanie i konserwacja historycznego układu przestrzennego, w tym utrzymanie rozplanowa-

nia pasa drogowego, usytuowania szpalerów drzew oraz ich składu gatunkowego, 
b) dostosowanie uzupełniaj>cego zagospodarowania terenu do historycznej kompozycji przestrzen-

nej. 

3) Na fragmentach terenów ustanawia siC strefC ąW IIIą (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stano-
wisk archeologicznych) – według rysunku planu. 

6. 
ZASADY OCHRONY 

DZIźDZICTWA 
KULTUROWźżO 

i ZABYTKÓW 

4) 

W strefie „W III” obowi>zuje Ś 
a) współdziałanie z właWciwym organem do spraw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 
b) przeprowadzenie archeologicznych badaM ratunkowych na terenie objCtym realizacj> prac ziem-

nych, na zasadach okreWlonych przepisami odrCbnymi dotycz>cymi ochrony zabytków. 

7. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ 

Wł>czenie komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami 1.KD.ż (drogi wojewódzkiej nr 124), 2.KD.L 
oraz w dalszy przebieg drogi poza obszarem planu. 

8. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ 1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w drogach oznaczonych symbolami 

2.KD.L, 3.KD.L. 
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ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 
  

2) 

Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym – według stanu istniej>cego oraz dodatko-
wej, planowanejŚ 
a) sieci wodoci>gowej o Wrednicy od 90 do 160 mm, 
b) sieci kanalizacji Wciekowej o Wrednicy od 0,2 do 0,4 m, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o Wrednicy od 0,3 m do 0,6 m, 
d) sieci gazowej o Wrednicy od de63Pź do de180Pź, 
e) sieci energetycznej NN – 0,4 kV, 
f) sieci telekomunikacyjnej, 
g) innych sieci o charakterze magistralnym i przerzutowym. 

9. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC na 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 

§ ń9Ł Teren komunikacji - drogi ”ublicznej: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 

1. OZNACZźNIź 
TźRźNU 4.KD.L o powierzchni 0,4824 ha 

2. PRZźZNACZźNIź 
TźRźNU Planowana droga publiczna kategorii gminnej w klasie drogi lokalnej. 

1) SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 15 m i 20 m, w tym planowane wspólne ucytkowanie z tere-
nem usytuowanym poza obszarem planu. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 
3) Jednostronne i dwustronne pasy zieleni wysokiej. 
4) Jednostronna Wciecka rowerowa. 
5) Jednostronny chodnik. 

3. 
ZASADY 

ZAżOSPODAROWANIA 
TźRźNU 

6) Obowi>zuje zakaz lokalizacji noWników reklamowych. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowi>zuje 
zakaz wtórnego podziału nieruchomoWci. 

5. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ 

Wł>czenie komunikacyjne do drogi oznaczonej symbolem 1.KD.ż (drogi wojewódzkiej nr 124) oraz w dal-
szy przebieg drogi poza obszarem planu. 

1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze oznaczonej symbolem 
4.KD.L. 

6. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ 

2) 

Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym – według stanu istniej>cego oraz dodatko-
wej, planowanejŚ 
a) sieci wodoci>gowej o Wrednicy od 90 do 160 mm, 
b) sieci kanalizacji Wciekowej o Wrednicy od 0,2 do 0,4 m, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o Wrednicy od 0,3 m do 0,6 m, 
d) sieci gazowej o Wrednicy od de63Pź do de180Pź, 
e) sieci energetycznej NN – 0,4 kV, 
f) sieci telekomunikacyjnej, 
g) innych sieci o charakterze magistralnym i przerzutowym. 

7. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC na 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 

§ 2ŃŁ Teren komunikacji - drogi ”ublicznej: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 

1. OZNACZźNIź 
TźRźNU 5.KD.D o powierzchni 0,2619 ha 

2. PRZźZNACZźNIź 
TźRźNU Istniej>ca droga publiczna kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej. 

1) SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zmienna według rysunku planu. 
2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 
3) Jednostronne i dwustronne pasy zieleni wysokiej. 
4) Dwustronne i jednostronne chodniki. 

3. 
ZASADY 

ZAżOSPODAROWANIA 
TźRźNU 

5) Obowi>zuje zakaz lokalizacji noWników reklamowych. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowi>zuje 
zakaz wtórnego podziału nieruchomoWci. 

5. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ 

Wł>czenie komunikacyjne do drogi oznaczonej symbolem 1.KD.ż (według stanu istniej>cego) oraz do drogi 
oznaczonej symbolem 4.KD.L. 

6. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ 1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze oznaczonej symbolem 

5.KD.D. 
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ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 
  

2) 

Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym – według stanu istniej>cego oraz dodatko-
wej, planowanejŚ 
a) sieci wodoci>gowej o Wrednicy od 90 do 160 mm, 
b) sieci kanalizacji Wciekowej o Wrednicy od 0,2 do 0,4 m, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o Wrednicy od 0,3 m do 0,6 m, 
d) sieci gazowej o Wrednicy od de63Pź do de180Pź, 
e) sieci energetycznej NN – 0,4 kV, 
f) sieci telekomunikacyjnej. 

7. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC na 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 

§ 2ńŁ Tereny komunikacji - ciągów ”ieszojezdnych: 

ust. zakres ustalenia pkt treWć ustalenia 
1) 6.KPj o powierzchni 0,0846 ha 
2) 7.KPj o powierzchni 0,0124 ha 1. OZNACZźNIź 

TźRźNÓW 
3) 8.KPj o powierzchni 0,0097 ha 

2. PRZźZNACZźNIź 
TźRźNÓW Istniej>ce ci>gi pieszojezdne. 

1) SzerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych – zmienne według rysunku planu. 
3. 

ZASADY 
ZAżOSPODAROWANIA 

TźRźNÓW 2) Obowi>zuje zakaz zabudowy oraz zakaz lokalizacji noWników reklamowych. 

4. 
ZASADY SCALANIA 

i PODZIAŁU 
NIźRUCHOMOVCI 

Tereny wymagaj> wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczaj>ce, których osie nalecy 
przyjmować za linie obowi>zuj>cego podziału. Po wydzieleniu obowi>zuje zakaz wtórnego podziału nieru-
chomoWci. 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem 8.KPj ustanawia siC strefC ąW IIIą (ograniczonej 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) – według rysunku planu. 

5. 
ZASADY OCHRONY 

DZIźDZICTWA 
KULTUROWźżO 

i ZABYTKÓW 2) 

W strefie „W III” obowi>zuje Ś 
a) współdziałanie z właWciwym organem do spraw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 
b) przeprowadzenie archeologicznych badaM ratunkowych na terenie objCtym realizacj> prac ziem-

nych, na zasadach okreWlonych przepisami odrCbnymi dotycz>cymi ochrony zabytków. 

6. ZASADY OBSŁUżI 
KOMUNIKACYJNźJ 

Wł>czenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami 1.KD.ż, 3.KD.L (według stanu istniej>cego) 
oraz do drogi poza obszarem planu. 

7. ZASADY OBSŁUżI 
INbYNIźRYJNźJ 

Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych, w tym Ś  
a) sieci energetycznej NN – 0,4 kV, 
b) sieci telekomunikacyjnej. 

8. 

STAWKA 
PROCźNTOWA 

SŁUb=CA NALICZźNIU 
OPŁATY 

PLANISTYCZNźJ 

WysokoWć jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoWci, której wartoWć 
wzrosła w zwi>zku z ustaleniami niniejszego planu, ustala siC na 0 % wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 

RozdziaJ 3 
źMIANA PRźśźNACźśNIA GRUNTÓW ROLNŹCH I Lś_NŹCH 

§ 22Ł 1Ł źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze o Jącznej ”owierzchni 0,5997 ha, w tym: 

1) grunty klasy RIVb, B-RIVb o Jącznej ”owierzchni 0,0197 ha; 
2) grunty klasy RV o ”owierzchni 0,58 haŁ 

2Ł źmienia się ”rzeznaczenie gruntów le`nych na cele niele`ne o ”owierzchni 1,71 ha - za zgodą Ministra 
Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwa (znak ŚO-14-8-2120ł171ł93 z dnia 24 sier”nia 1993 rŁ)Ł 

3Ł WyJączenie gruntów z ”rodukcji rolniczej i le`ne nastą”i na cele okre`lone w rozdziale 2 niniejszej 
uchwaJyŁ 
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RozdziaJ 4 
USTALśNIA KOKCOWś 

§ 23Ł W granicach niniejszego ”lanu tracą moc ustalenia obowiązującego miejscowego ”lanu zagos”oda-
rowania ”rzestrzennego uchwalonego w dniu 2 wrze`nia 1996 rŁ uchwaJą Nr XXVł184ł96 Rady Miejskiej 
w Cedyni (ŚzŁ UrzŁ WojŁ SzczeciLskiego z 1996 rŁ Nr 18, ”ozŁ 127)Ł 

§ 24Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi CedyniŁ 

§ 25Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy CedyniaŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

Leon _lawski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIVł214ł08 
Rady Miejskiej w Cedyni 

z dnia 24 listo”ada 2008 rŁ (”ozŁ 10) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu zmiany ”lanu 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; zmiany: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880), Rada Miejska w Cedyni rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ ńŁ 1Ł Śo ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci miejscowo`ci Osinów 
Śolny, wyJowonego dwukrotnie do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko, 
wniesiono Jącznie siedem uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formal-
no”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ 

2Ł Po ”ierwszym wyJoweniu ”rojektu ”lanu do ”ublicznego wglądu wniesiono sze`ć uwagŁ Czterech uwag 
Burmistrz Cedyni w korekcie ”rojektu ”lanu nie uwzględniJ w caJo`ci lub w czę`ciŁ 

3Ł Po drugim wyJoweniu ”rojektu ”lanu do ”ublicznego wglądu wniesiono jedną uwagęŁ Burmistrz Cedyni 
nie uwzględniJ uwagi w caJo`ciŁ 

4Ł W nieuwzględnionych ”rzez Burmistrza Cedyni uwagach zgJoszono zastrzewenia dotyczące: 

1) ”rzeznaczenia w ”rojekcie ”lanu dziaJek nr 146 i 148 nalewących do Skarbu PaLstwa, a ”ozostających 
w zarządzie Agencji Nieruchomo`ci Rolnych, OddziaJ Terenowy w Szczecinie na cele obsJugi komunikacji - 
”arkingi z zielenią izolacyjną; 

2) ustanowienia w ”rojekcie ”lanu strefy z zakazem zabudowy - obowiązującej do czasu ”rzebudowy lub li-
kwidacji na”owietrznej linii elektroenergetycznej 15 kVŁ 

§ 2Ł 1Ł Rada Miejska w Cedyni, w odniesieniu do zastrzeweL dotyczących ”rzeznaczenia w ”rojekcie ”lanu 
dziaJek nr 146 i 148 na cele obsJugi komunikacji - ”arkingi z zielenią izolacyjną, stwierdza bezzasadno`ć wno-
szonych zastrzeweL i rozstrzyga o ich nieuwzględnieniu z niwej wymienionych ”owodówŁ 

Gmina Cedynia, na ”odstawie artŁ 24 ustŁ 5 ”kt 1 ustawy z dnia 19 ”audziernika 1991 rŁ gos”odarowaniu nie-
ruchomo`ciami rolnymi Skarbu PaLstwa, zamierza ubiegać się o ”ozyskanie dziaJek nr 146 i 148 na cele zwią-
zane z inwestycjami infrastrukturalnymi sJuwącymi wykonywaniu zadaL wJasnych gminyŁ Śo zadaL wJasnych 
nalewy między innymi inwestowanie samorządu terytorialnego w infrastrukturę komunikacyjną - w tym ”rzy”ad-
ku w urządzanie ”ublicznych miejsc ”arkingowych na ”otrzeby sąsiednich terenów handlowychŁ PrzeszJe zamie-
rzenia gminy w tym zakresie są konieczno`cią, ”oniewaw za”ewnienie miejsc ”arkingowych dla funkcjonującego 
targowiska gminnego bazuje obecnie na ”arkingu urządzonym na dziaJce nr 180ł5 - nieruchomo`ci nalewącej do 
osoby  ”rywatnejŁ Taki stan rzeczy nie za”ewnia stabilno`ci funkcjonowania targowiska w ”rzyszJo`ci, a tym 
bardziej nie jest wystarczającą gwarancją dla ”odejmowania dziaJaL modernizacyjnych na targowisku ｦ niezbęd-
nych w najbliwszej ”rzyszJo`ci w celu ”odniesienia jego standarduŁ źe względów bez”ieczeLstwa ruchu drogo-
wego, a zwJaszcza bez”ieczeLstwa ruchu samochodów i ”ieszych na ”rzylegJej do targowiska drodze woje-
wódzkiej nr 124, miejsca ”ostojowe dla sąsiadujących terenów handlowych muszą być urządzone ”oza ”asem 
drogowym wymienionej drogiŁ Śo tego celu gmina wykorzysta niewąt”liwie w stosownym zakresie nierucho-
mo`ci wJasne (dziaJki nr 147, 149, 150, 176 i 177)Ł Jednak racjonalne wykorzystanie wymienionych nierucho-
mo`ci na cele ”arkingowe uwarunkowane będzie między innymi od mowliwo`ci zagos”odarowania na te cele 
takwe dziaJek nr 146 i 148 nalewących do Skarbu PaLstwa - ze względu na ”otencjalną mowliwo`ć zwiększenia 
ilo`ci miejsc ”arkingowych oraz s”ecyficzne ich ”oJowenie (”omiędzy gruntami komunalnymi)Ł 

Nadto nalewy zaznaczyć, we nieruchomo`ci będące ”rzedmiotem s”oru, w ”rojekcie ”lanu są w czę`ci ”rzezna-
czone równiew na inne cele ”ubliczne, a mianowicie na zachowanie terenu dawnego cmentarza i ”oszerzenie 
”asa drogowego drogi wojewódzkiej nr 124Ł 

2Ł Rada Miejska w Cedyni, w odniesieniu do zastrzeweL dotyczących ustanowienia w ”rojekcie ”lanu strefy 
z zakazem zabudowy - obowiązującej do czasu ”rzebudowy lub likwidacji na”owietrznej linii elektroenergetycznej 
15 kV, stwierdza bezzasadno`ć wnoszonych zastrzeweL i rozstrzyga o ich nieuwzględnieniu z niwej wymienio-
nych ”owodówŁ 
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Przez obszar ”lanu ”rzebiega istniejąca na”owietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV, wzdJuw której, ze wzglę-
dów bez”ieczeLstwa ewentualnej ”rzyszJej budowy - bez konieczno`ci wyJączenia linii na czas budowy, w ”ro-
jekcie ”lanu ustanowiono strefę wolną od zabudowy w ”asie o szeroko`ci 15 m (”o 7,5 m na kawdą ze stron od 
osi linii)Ł Strefa ma charakter warunkowy i jest ograniczona w czasieŁ Mowliwa jest ”rzebudowa lub likwidacja 
istniejącej linii 15 kV - staraniem i na koszt inwestorówŁ Wówczas ograniczenia z tego tytuJu ”rzestaną obowią-
zywaćŁ W uzu”eJnieniu nalewy zauwawyć, we wyznaczona strefa zajmuje na dziaJce nr 180ł5 ”owierzchnię okŁ 
1Ł900 m2, co stanowi zaledwie okŁ 23% caJej ”owierzchni dziaJki (8Ł200 m2)Ł ŚziaJka nr 180ł5 ”oJowna jest 
w caJo`ci w granicach elementarnego terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem 3ŁUłMNŁ Na tym terenie, 
a tym samym na tej dziaJce, do”uszczona jest zabudowa na ”owierzchni nie ”rzekraczającej 50%Ł źatem, na-
wet zaniechanie ”rzebudowy lub likwidacji linii elektroenergetycznej, nie ”ozbawia inwestora mowliwo`ci jej za-
budowy w zakresie do”uszczonym ”lanem, a mianowicie do 50% ”owierzchni dziaJkiŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; zmiany: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880) Rada Miejska w Cedyni okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaL-
ców, zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst jednolity: ŚzŁ UŁ z 
2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; zmiany: ŚzŁ UŁ z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, 
Nr 153, ”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, 
”ozŁ 1055 i Nr 116, ”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128 i 
Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974 i Nr 173, ”ozŁ 1218), stanowią zadania wJa-
sne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej za”isane w niniejszym ”lanie obejmują inwestycje samo-
dzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnychŁ 

§ 2Ł Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

lp. symbole terenów funkcjonalnych opis inwestycji wynikaj>cy z ustaleM planu  

1 7.KS/ZI, 8.KS/ZI budowa parkingów dla samochodów osobowych wraz z niezbCdn> infrastruktur> 
funkcjonaln> i techniczn> oraz urz>dzeniem zieleni izolacyjnej 

2 9.ZP, 10.ZP urz>dzenie zieleni parkowej wraz z niezbCdn> infrastruktur> funkcjonaln> i techniczn> 
3 16.W budowa studni publicznej 
4 17.K budowa przepompowni wód opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym 
5 4.KD.L budowa drogi gminnej wraz z niezbCdn> infrastruktur> techniczn> 
6 5.KD.D budowa uzupełniaj>cej infrastruktury technicznej 

 

§ 3Ł O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym między innymi zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą 
o gos”odarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska; 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em 
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i 
naruszenie ustaleL ”lanu; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 bę-
dzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 
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§ 4Ł Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 
”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 249, 
”ozŁ 2104; zmiany: ŚzŁ UŁ Nr 169, ”ozŁ 1420; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 104, ”ozŁ 708, Nr 170, 
”ozŁ 1217 i 1218, Nr 187, ”ozŁ 1381 i Nr 249, ”ozŁ 1832; z 2007 rŁ Nr 82, ”ozŁ 560, Nr 88, ”ozŁ 587, 
Nr 115, ”ozŁ 791 i Nr 140, ”ozŁ 984), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Miejska w Cedyni ”od nazwą ｭWieloletni ”lan inwestycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wykazie 

stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie ”rogramy inwestycyjneｬŁ 

§ 5Ł 1Ł źadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą 
”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotamiŁ 

2Ł źadania w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 
finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 ustŁ 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 rŁ o zbiorowym zao”atrzeniu 
w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (tekst jednolity: ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 123, ”ozŁ 858; zmiany: 
ŚzŁ UŁ z 2007 rŁ Nr 147, ”ozŁ 1033) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w o”arciu 
o uchwalane ”rzez Radę Miejską w Cedyni wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych 
i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminyŁ 

3Ł Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii cie”lnej lub energii elektrycznej 
wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rŁ Prawo 
energetyczne (tekst jednolity: ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625; zmiany: ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 104, ”ozŁ 708, 
Nr 158, ”ozŁ 1123 i Nr 170, ”ozŁ 1217; z 2007 rŁ Nr 21, ”ozŁ 124, Nr 52, ”ozŁ 343, Nr 115, ”ozŁ 790 
i Nr 130, ”ozŁ 905)Ł 

PozŁ ńń 
 

UCHWAIA NR XVIIIłń56łŃ8 
Rady Miejskiej w Chociwlu 
z dnia ń3 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 

 
w s”rawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoJach i ”lacówkach o`wiatowych 

na terenie Gminy ChociwelŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591, z ”óunŁ zmŁ) artŁ 30 ustŁ 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 rŁ Karta Nauczyciela 
(ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 97, ”ozŁ 674, z ”óunŁ zmŁ) oraz roz”orządzenia Ministra śdukacji Narodowej i S”ortu z dnia 
31 stycznia 2005 rŁ w s”rawie wysoko`ci minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogól-
nych warunków ”rzyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za ”racę w dniu 
wolnym od ”racy (ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 22, ”ozŁ 181, z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co nastę”ujeŁ 

§ ńŁ 1Ł Uchwala się ｭRegulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoJach i ”lacówkach o`wia-
towych na terenie Gminy Chociwelｬ, zwany dalej regulaminem, który okre`la: 

1) wysoko`ć stawek dodatków: za wysJugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki ”racy oraz szczegó-
Jowe warunki ”rzyznawania tych dodatków; 

2) szczegóJowe warunki obliczania i wy”Jacania wynagrodzenia za godziny ”onadwymiarowo i godziny dorau-
nych zastę”stw; 

3) wysoko`ć i warunki wy”Jacania nagród i innych `wiadczeL wynikających ze stosunku ”racy; 
4) wysoko`ć nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegóJowe zasady jego ”rzyznawania i wy”JacaniaŁ 

2Ł Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ”rzyjmuje się z roz”orządzenia Ministra śdu-
kacji Narodowej i S”ortu z dnia 31 stycznia 2005 rŁ w s”rawie wysoko`ci minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków ”rzyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za ”racę w dniu wolnym do ”racy (ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 22, ”ozŁ 181)Ł 


