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UCHWAIA NR XI/122/2011 

 RADY GMINY MALECHOWO 

 z dnia 6 ”audziernika 2Ń11 r. 

w sprawie ｭMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malechowo 

dla lokalizacji gazociągu wysokiego ci`nienia ŚN 7ŃŃｬ. 

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

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 Nr 123, poz. 803; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043, z roku 2011 Nr 32, poz. 159), oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (tekst jedn“lity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz ze 

zmianami: Dz. U. 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, 

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, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 

i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 117, poz. 659) Rada Gminy Malechowo uchwala, 

c“ nastę”uje: 

ŚźIAI I 

USTALśNIA WSTĘPNś 

RozdziaJ ń 

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PLANU 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Rady Gminy Malech“w“ Nr XXI/197/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia d“ zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Malechowo 

dla l“kalizacji gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia ŚN 700, zmieni“ną uchwaJą Nr XXV/242/2009 z dnia 26 maja 

2009 r., ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
przestrzennego gminy Malechowoｬ ”rzyjęteg“ uchwaJą Nr XIII/126/08 z dnia 5 lutego 2008 r., zmienio-

neg“ uchwaJą Nr XXXIII/313/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 6 kwietnia 2010 r. “raz uchwaJą 
Nr III/33/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 grudnia 2010 r. uchwala się miejsc“wy ”lan zagospoda-

r“wania ”rzestrzenneg“ Gminy Malech“w“ dla l“kalizacji gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia ŚN 700 o Jącznej 
powierzchni 107,9 ha, zwany dalej planem. 

2Ł Przedmi“tem ”lanu jest “kre`lenie ”rzeznaczenia terenu ”“d inwestycję gaz“ciągu ŚN 700 relacji 
Koszalin - SJu”ski - Wiczlino, w czę`ci “bejmującej ”rzebieg gaz“ciągu ”rzez teren gminy Malech“w“, 
wraz z infrastrukturą t“warzyszącą, kablem `wiatJ“w“d“wym uJ“w“nym wzdJuw gaz“ciągu dla “bsJugi 
gaz“ciągu, o `rednicy do DN 700 i maksymalnym ci`nieniu PN d“ 8,4 M”a, o strefie kontrolowanej 12 m. 

3Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek planu - stan“wiący zaJączniki Nr od 1 do 7 d“ niniejszej uchwaJy; 
2) wyrys ze ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“darowania przestrzennego gminy Malechowoｬ 

- stan“wiący zaJącznik Nr 8 d“ niniejszej uchwaJy; 
3) r“zstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stan“wiące zaJącznik Nr 9 do niniej-

szej uchwaJy; 
4) r“zstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasadach ich finans“wania - stan“wiące zaJącznik Nr 10 

d“ niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. 1Ł Plan “bejmuje “bszar stan“wiący ”as terenu o szer“k“`ci “d 60,0 do 150,0 m, zmiennej 

zgodnie z rysunkiem ”lanu “bejmujący dziaJki i czę`ci dziaJek ”“J“w“nych na terenie w granicach planu. 

2Ł Granice ”lanu ustala rysunek ”lanu, stan“wiący zaJączniki Nr od 1 do 7 d“ niniejszej uchwaJyŁ 
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3. Plan reguluje: 

1) przeznaczenie terenów “raz linie r“zgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“; 
3) zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) wymagania wynikające z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
6) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty “biektów i wskauniki intensywn“`ci zabud“wy; 
7) granice i s”“s“by zag“s”“dar“wania terenów lub “biektów ”“dlegających “chr“nie, ustal“nych na 

”“dstawie “drębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe naraw“nych na niebez”ieczeL-
stwo powodzi; 

8) szczegóJ“we zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “bjętych ”lanem miejsc“wym; 
9) szczególne warunki zag“s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktury technicznej; 

11) s”“sób i termin tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów; 
12) stawki ”r“cent“we, na ”“dstawie których ustala się “”Jatę, o której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy 

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

4Ł Śla ”“trzeb za”isu ustaleL ”lanu tereny ”“dziel“n“ na bud“wlane, niebud“wlane i tereny komuni-

kacjiŁ Na “bszarze “bjętym ”lanem ustala się nastę”ujące kateg“rie ”rzeznaczenia terenów: 

1) tereny budowlane: TT - tereny techniczne, MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usJug“wej, 
2) tereny niebudowlane: WS - tereny wód ”“wierzchni“wych; 
3) tereny komunikacji: KD - tereny dróg ”ublicznych KŚW - tereny dróg wewnętrznychŁ 

RozdziaJ 2 

GIÓWNś źASAŚY KONSTRUKCJI USTALśK PLANU 

§ 3. 1. Ustalenia tekstu ”lanu skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych; 
2) ustaleL “gólnych d“tyczących caJeg“ “bszaru “bjęteg“ “”rac“waniem; 
3) ustaleL d“tyczących wyznacz“nych w ”lanie ”“szczególnych terenów elementarnych o równym ”rze-

znaczeniu; 

4) ustaleL k“Lc“wychŁ 

2. Do ”“szczególnych terenów elementarnych mają zast“s“wanie wszystkie ”“zi“my ustaleL, ”rzy 
czym ustalenia “gólne są u`ci`lane i uzu”eJniane ”rzez ustalenia dla terenu elementarneg“, któreg“ “ne 
d“tycząŁ 

3Ł Przebieg linii r“zgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu i sposobie zagospodarowania dla 

celów “”rac“waL ge“dezyjnych nalewy “kre`lić ”“”rzez “dczyt “si linii z rysunku planu. 

4. Na rysunku planu tereny elementarne i ich wydzielenia wewnętrzne, d“ których “dn“szą się usta-

lenia d“tyczące ”“szczególnych terenów elementarnych, “znacz“ne są symb“lami “kre`lającymi: 

1) symbol kategorii przeznaczenia terenu i kolejny numer terenu elementarnego np.: TT.01, oraz numer 

k“lejneg“ wydzielenia wewnętrzneg“ np.: 01/1; 

2) dla ”“szczególnych terenów elementarnych k“munikacji ustalono kolejny numer terenu elementarne-

g“ “drębnie dla terenów k“munikacji dr“g“wej i symbol kategorii przeznaczenia terenu np.: 07.KD.S, 

“raz numer k“lejneg“ wydzielenia wewnętrzneg“ n”Ł: 07ł1Ł 

§ 4. Ilekr“ć w uchwale wystę”uje termin: 

1) linie rozgraniczające tereny elementarne - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linie r“zdzielające tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania ustal“nych w planie; 

2) linie wydzieleL wewnętrznych terenów elementarnych tzwŁ wydzielenia wewnętrzne - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć linie wydzielające czę`ci terenu elementarneg“, wskazane w ustaleniach d“tyczących ”o-

szczególnych terenów elementarnych - stan“wią “ne d“”uszczalne linie ”“dziaJów ge“dezyjnych; 
3) kategoria przeznaczenia terenu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ustalenie d“minującej funkcji “raz zasad 

i standardów zag“s”“dar“wania terenu - “kre`lenie w ”lanie kateg“rii ”rzeznaczenia terenów stan“wi 
ustalenie “b“wiązującej struktury funkcj“naln“ - przestrzennej; 
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4) strefa k“ntr“l“wana gaz“ciągu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć “bszar wyznacz“ny ”“ “bu str“nach “si 
gaz“ciągu, w którym ustala się “graniczenia zabud“wy i zagospodarowania terenu konieczne dla za-

”ewnienia trwaJ“`ci i ”rawidJ“wej eks”l“atacji gaz“ciągu, w szczególn“`ci w strefie kontrolowanej 

ustala się zakaz wzn“szenia budynków, “rganiz“wania skJadów i magazynów “raz zakaz sadzenia 
drzew, dla gaz“ciągów ukJadanych w ”rzecinkach le`nych ”“winien być wydziel“ny ”as gruntu, o sze-

r“k“`ci po 2 m z “bu str“n “si gaz“ciągu, bez drzew i krzewów, niezalewnie “d ustaleL ”lanu na “b-

szarze tym “b“wiązują u”rawnienia “”erat“ra ustal“ne zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 
5) ”as m“ntaw“wy gaz“ciągu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”as terenu niezbędny dla bud“wy gaz“ciągu, 

który ”“ zak“Lczeniu inwestycji ”“dlega rekultywacji i zag“s”“dar“waniu na inne cele “kre`l“ne 

w planie; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię “graniczającą “bszar d“”uszczalneg“ 
usytu“wania budynku, ”“za którą l“kalizacja budynków jest nied“”uszczalna, linia ta nie d“tyczy 
podziemnych czę`ci budynków znajdujących się caJk“wicie ”“niwej ”“zi“mu terenu; 

7) wskaunik ”“wierzchni zabud“wy ｫPźｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć st“sunek ”“wierzchni zabud“wy d“ 
caJk“witej ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

8) wskaunik intensywn“`ci zabud“wy ｫIźｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć st“sunek sumy ”“wierzchni caJ-
k“witej wszystkich k“ndygnacji nadziemnych budynków zl“kaliz“wanych na danej dziaJce bud“wlanej 
d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

9) wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej ｫTźｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć st“sunek ”“wierzchni 
bi“l“gicznie czynnej, d“ caJk“witej ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

10) wys“k“`ć zabud“wy ｫHźｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć wys“k“`ć zabud“wy mierz“ną “d ”“zi“mu 
terenu ”rzy najniwej ”“J“w“nym wej`ciu d“ budynku d“ najwywej ”“J“w“nego punktu przekrycia bu-

dynku. 

ŚźIAI II 

USTALśNIA OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA OGÓLNś ŚOTYCźĄCś źASAŚ źAGOSPOŚAROWANIA 

§ 5. 1Ł Ś“ czasu d“cel“weg“ zag“s”“dar“wania terenu d“”uszcza się utrzymanie d“tychczas“weg“ 
zagospodarowania i uwytk“wania terenów i “biektówŁ 

2Ł M“wliw“`ć m“dernizacji i ”rzebud“wy istniejących “biektów d“”uszcza się jedynie w celu dopro-

wadzenia ich do stanu zgodnego z ustaleniami planu. 

3. Tymczasowe zagospodarowanie i uwytk“wanie terenu, “kre`l“ne w ustaleniach szczegóJ“wych, 
jest d“”uszczalne jedynie ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci realizacji ustaleL ”lanuŁ 

§ 6. Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu terenu 

1Ł Na terenie “bjętym ”lanem nie ustala się “b“wiązku d“k“nania ”“dziaJów i scaleL terenu, za wy-

jątkiem wydzielenia “kre`l“nych w ”lanie granic terenów k“munikacjiŁ 

2. 2. W granicach ustalonych w ”lanie terenów technicznych d“”uszcza się m“wliw“`ć wydzielenia 
”asów terenu dla ”“trzeb ”“szczególnych sieci, urządzeL i “biektów infrastruktury technicznej o szeroko-

`ci nie ”rzekraczającej szer“k“`ci ich strefy k“ntr“l“wanejŁ 

§ 7. Ustalenia d“tyczące zasad inwest“wania 

1Ł źe względu na “chr“nę standardu zag“s”“dar“wania terenu ustala się, we ud“stę”nianie ”“szcze-

gólnych terenów ”“d inwestycje jest d“”uszczalne ”“d warunkiem za”ewnienia “bsJugi k“munikacyjnej 
i zaopatrzenia w niezbędne media “raz za”ewnienia “chr“ny ”rzeciw”“w“dzi“wejŁ 

2Ł Ob“wiązuje zach“wanie “dlegJ“`ci ”“między ”“szczególnymi sieciami, urządzeniami i obiektami, 

zgodnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

3. Wszelkie prace bud“wlane nalewy ”“”rzedzić badaniami warunków ge“technicznychŁ 

4Ł Czas“we wyJączenie terenu z uwytk“wania na czas bud“wy jest d“”uszczalne ”“d warunkiem za-

”ewnienia m“wliw“`ci ciągJej i bez”iecznej eks”l“atacji innych sieci, urządzeL i “biektów znajdujących się 
na terenie “bjętym inwestycjąŁ 
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§ 8. 1Ł Na terenach ”rzeznacz“nych ”“d zabud“wę d“”uszcza się m“wliw“`ć l“kalizacji szyldów i re-

klam związanych z dziaJaln“`cią ”r“wadz“ną na terenie danej nieruch“m“`ci ”“d warunkiem, we ich l“ka-

lizacja i konstrukcja nie koliduje z sieciami, obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej “raz nie 
narusza norm i warunków technicznych “kre`l“nych ”rze”isami “drębnymiŁ 

2. Poza terenami wskazanymi w ustę”ie 1 ustala się zakaz umieszczania szyldów i reklam. 

§ 9. Ustalenia d“tyczące sieci gaz“wych 

1. W liniach r“zgraniczających terenów k“munikacji “raz w granicach terenów technicznych “kre`lo-

nych na rysunku ”lanu ustala się l“kalizację sieci gaz“wych wys“kieg“, `rednieg“ i niskieg“ ci`nienia “raz 
ich stref kontrolowanych i ”asów m“ntaw“wych wyznacz“nych “d”“wiedni“: 

a) dla istniejących gaz“ciągów utrzymuje się strefę “dlegJ“`ci ”“dstaw“wej (bez”iecznej) ustal“ną 
na ”“dstawie ”rze”isów “drębnych, “b“wiązujących w dniu wydania ”“zw“lenia na bud“wę, 

b) dla planowanego gazociągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy “d ŚN 700 i maksymalnym ci`nieniu 
PN d“ 8,4 MPa ustala się strefę k“ntr“l“waną o szer“k“`ci 12,0 m, po 6,0 m na str“nę “d “si 
gaz“ciągu, ”as m“ntaw“wy na terenach r“lnych o szer“k“`ci d“ 25,0 m i le`nych o szer“k“`ci 
10,5 m, “raz ”ast terenu ”rzeznacz“ny d“ trwaJeg“ wyJączenia o szer“k“`ci 4,0 m, po 2,0 m na 

str“nę, w którym zakazuje się nasadzeL drzew i krzewów, 
c) w ”rzy”adku ”r“wadzenia gaz“ciągu w sąsiedztwie sieci elektr“energetycznych “raz w miej-

scach skrzyw“waL nalewy zach“wać “dlegJ“`ci wynikające z ”rze”isów “drębnych, w przypadku 

krzyw“wania gaz“ciągu z liniami elektr“energetycznymi wys“kich na”ięć zach“wać minimalną “d-

legJ“`ć “d sJu”a 20,0 m 

d) w strefie k“ntr“l“wanej d“”uszcza się l“kalizację, “biektów i urządzeL dla ”“trzeb funkcj“n“wa-

nia sieci, w tym zes”“Jów u”ust“w“ za”“r“wych, dróg wewnętrznych dla “bsJugi gaz“ciągu, 
dróg ”rzeciw”“war“wych “raz tras ”ieszych i rowerowych, 

e) l“kalizacja wszelkich “biektów bud“wlanych i teren“wych względem sieci gaz“wej wymaga 

szczegóJ“weg“ res”ekt“wania ”rze”isów “drębnych w przypadku ingerencji w strefę “dlegJ“`ci 
podstawowej, w szczególn“`ci w ”rzy”adku zbliweL i kolizji. 

2Ł Ustala sie minimalne ”rzykrycie gaz“ciągu 1,1 m, 1,4 m na terenach zmeli“r“wanych dla um“wli-
wienia, w ramach rekultywacji, “dbud“wy urządzeL drenarskich “raz: 

a) ”rzej`cia ”rzez tereny zdren“wane na gJęb“k“`ci 2,7 m, 

b) ”rzej`cia ”rzez r“wy meli“racji szczegóJ“wej zach“wując minimum 1,0 m ”“między górą gazo-

ciągu a dnem rzeczywistym rowu, 

c) ”rzej`cia ”“d kanaJami i rzekami zach“wując minimum 1,5 m ”“między górą gaz“ciągu a dnem 

niezamulonym cieku, 

d) w ”rzy”adku ”rzerwania ciągów drenarskich nalewy d“k“nać na”raw ukJadając je ”“n“wnie w kory-

tach drewnianych opartych na gruncie rodzimym. 

3. Do”uszcza się ukJadanie gaz“ciągu met“dą wyk“”ów “twartych, za wyjątkiem “dcinków trasy 
“kre`l“nych w ustaleniach szczegóJ“wychŁ 

4. Na wskazanych w rysunku ”lanu terenach technicznych d“”uszcza się bud“wę “biektów i urzą-
dzeL niezbędnych dla ”“trzeb funkcj“n“wania i “bsJugi gaz“ciągów, w tym zes”“Jów za”“r“w“ - upu-

stowych. 

5. W granicach ”asa m“ntaw“weg“, w “kresie realizacji gaz“ciągu, d“”uszcza się czas“we wyJącze-

nie terenu z d“tychczas“weg“ uwytk“wania i przeznaczenie terenu dla potrzeb budowy. 

6. We wskazanych w ”lanie miejscach ”rzekr“czenia dróg “raz w ”rzy”adku ”r“wadzenie dróg ”“nad 
gaz“ciągiem ustala się wymóg zabez”ieczenia gaz“ciągu zg“dnie z “drębnymi ”rze”isamiŁ 

§ 10. Ustalenia d“tyczące sieci elektr“energetycznych 

1. W liniach r“zgraniczających terenów technicznych i terenów k“munikacji “kre`l“nych na rysunku 
”lanu ustala się l“kalizację sieci elektr“energetycznych wys“kieg“, `rednieg“ i niskieg“ na”ięciaŁ 

2. Budowa nowych sieci oraz rozbudowa i ”rzebud“wa istniejących sieci elektr“energetycznych jest 

d“”uszczalna jedynie ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci bud“wy ”lan“waneg“ gaz“ciągu wyso-

kieg“ ci`nienia ŚN 700 relacji K“szalin-SJu”sk-Wiczlino. 

3Ł Na “bszarze ”lanu, za wyjątkiem miejsc wskazanych w ustaleniach szczegóJ“wych, d“”uszcza się 
bud“wę stacji transf“rmat“r“wych d“st“s“wanych d“ ”“trzeb “dbi“rców, l“kaliz“wanych na wskaza-

nych w rysunku planu terenach technicznych. 
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4Ł Na “bszarze “bjętym ”lanem ustala się zakaz ”r“wadzenia n“w“”r“jekt“wanych linii elektr“ener-

getycznych, jako linii napowietrznych. 

§ 11. Ustalenia d“tyczące sieci telek“munikacyjnych 

1. W liniach r“zgraniczających terenów technicznych i terenów k“munikacji “kre`l“nych na rysunku 
”lanu ustala się l“kalizację sieci i urządzeL telek“munikacyjnychŁ 

2Ł Ustala się zakaz ”r“wadzenia napowietrznych sieci telekomunikacyjnych. 

3. Budowa nowych sieci oraz rozbudowa i ”rzebud“wa istniejących sieci telek“munikacyjnych jest 
d“”uszczalna jedynie ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci bud“wy ”lan“waneg“ gaz“ciągu wyso-

kieg“ ci`nienia ŚN 700 relacji Koszalin-SJu”sk-Wiczlino oraz sieci elektroenergetycznych. 

§ 12. 1. W liniach r“zgraniczających terenów technicznych i terenów k“munikacji “kre`l“nych na ry-

sunku ”lanu d“”uszcza się l“kalizację innych, nie wymieni“nych ”“wywej sieci infrastruktury technicznej, 

oraz sieci o innych ”arametrach niw ustal“ne w planie, pod warunkiem: 

1) nie “graniczania m“wliw“`ci wyk“rzystania terenu dla ”“trzeb sieci gaz“wych, elektr“energetycznych 

i telekomunikacyjnych; 

2) “graniczenia “ddziaJywania na “t“czenie do granic wyznaczonego w planie pasa terenu technicznego; 

3) s”eJnienia wym“gów d“tyczących “chr“ny `r“d“wiska “kre`l“nych w ”lanie “raz wynikających 

z ”rze”isów “drębnychŁ 

2Ł Uciąwliw“`ć dr“gi eks”res“wej w miejscach zbliwenia d“ istniejącej i projektowanej zabudowy 

mieszkani“wej “raz innych terenów wymagających “chr“ny nalewy “graniczać d“ ”“zi“mu d“”uszczalne-

g“ “drębnymi ”rze”isami ”“”rzez ksztaJt“wanie rzeuby terenu “raz w uzasadnionych przypadkach poprzez 

st“s“wanie ekranów akustycznych l“kalizowanych w granicach pasa drogowego. 

3Ł źe względu na “chr“nę standardu zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się “b“wiązek ”“dJączania wszystkich “biektów d“ zbi“rczej sieci w“d“ciąg“wej lub l“kalnych 
ujęć w“dy, 

2) ustala się wymóg ”“dJączenia zabudowy do sieci kanalizacyjnej, 

3) ustala się zasadę st“s“wania r“zdzielczeg“ ukJadu kanalizacyjneg“, 
4) d“ czasu wJączenia “biektów d“ ukJadu kanalizacyjneg“ d“”uszcza się st“s“wanie zbi“rników bez“d-

”Jyw“wych d“ gr“madzenia `cieków “raz ”rzyd“m“wych “czyszczalni `cieków, 
5) ustala się zakaz “d”r“wadzania nie“czyszcz“nych wód “”ad“wych z terenów k“munikacji bez”o-

`redni“ d“ “dbi“rnika, “d”r“wadzanie wód “”ad“wych d“”uszczalne jest wyJącznie ”“ ich ”“dczysz-

czeniu d“ ”arametrów zg“dnych z ”rze”isami “drębnymi, 

6) d“”uszcza się za“”atrzenie terenu w gaz dla celów s“cjaln“-bytowych i grzewczych oraz stosowanie 

indywidualnych zbi“rników na gaz dla celów grzewczych l“kaliz“wanych wyJącznie jak“ zbi“rniki na-

ziemne, 

7) ustala się zasadę indywidualneg“ za“”atrzenia w cie”J“, 
8) nie d“”uszcza się m“wliw“`ci ”rzekr“czenia n“rm zanieczyszczeL emit“wanych d“ atm“sfery, 
9) ustala się zasadę wstę”nej segregacji “d”adów k“munalnych i usuwanie ich zgodnie z zasadami przy-

jętymi na terenie gminy, 
10) ustala się zasadę l“kalizacji `mietników indywidualnych na kawdej ”“sesjiŁ 

§ 13. Ustalenia d“tyczące zasad “bsJugi k“munikacyjnej 

1Ł ObsJugę k“munikacyjną terenu nalewy za”ewnić z istniejących i ”r“jekt“wanych dróg i ulic oraz 

z dróg wewnętrznychŁ 

2Ł Ustala się zasadę l“kaliz“wania trwaJeg“ “znak“wania tras sieci ”“za jezdniamiŁ 

3Ł ObsJuga k“munikacyjna w trakcie realizacji inwestycji ”“”rzez istniejące dr“gi i ulice oraz poprzez 

teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“Ł 

4Ł ObsJuga k“munikacyjna w trakcie eksploatacji sieci infrastruktury technicznej ”“”rzez istniejące 
drogi i ulice lub poprzez teren w granicach strefy kontrolowanej. 

5. Warunki zabudowy i zag“s”“dar“wania ”“szczególnych terenów k“munikacji “kre`l“n“ w ustale-

niach szczegóJ“wych dla ”“szczególnych terenów elementarnychŁ 
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RozdziaJ 2 

USTALśNIA ŚOTYCźĄCś źASAŚ OCHRONY 

§ 14. 1Ł Na terenie “bjętym ”lanem “raz w jeg“ bez”“`rednim sąsiedztwie wystę”ują “bszary “bjęte 
szczególnymi zasadami “chr“ny, są t“ w szczególn“`ci 

1) uwytki ek“l“giczne (istniejące i projektowane); 

2) pomniki ”rzyr“dy (istniejące i projektowane); 

3) obszary chronionego krajobrazu (projektowane); 

4) zes”“Jy ”rzyr“dnicz“ kraj“braz“we (”r“jekt“wane); 
5) obszary cenne przyrodniczo; 

6) ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

7) “bszary naraw“ne na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dziŁ 

2. Na terenach wymienionych w ustę”ie 1Ł niezalewnie “d ustaleL ”lanu “b“wiązują “graniczenia wy-

nikające z ”rze”isów “drębnychŁ 

§ 15. 1Ł Na terenach “bjętych f“rmami “chr“ny ”rzyr“dy zabrania się ”“dejm“wania dziaJaL m“gą-
cych w znaczący s”“sób ”“g“rszyć stan siedlisk ”rzyr“dniczych “raz siedlisk gatunków r“`lin i zwierząt, 
a takwe w znaczący s”“sób w”Jywać na gatunki, dla których “chr“ny wyznacz“ne z“staJy wymieni“ne 
obszary ochrony. 

2Ł Na terenach “bjętych f“rmami “chr“ny ”rzyr“dy zabrania się ”“dejm“wania dziaJaL m“gących w zna-

czący s”“sób ”“g“rszyć stan siedlisk ”rzyr“dniczych “raz siedlisk gatunków r“`lin i zwierząt, a takwe w 

znaczący s”“sób w”Jywać na gatunki, dla których “chr“ny wyznacz“ne z“staJy wymieni“ne “bszary 
ochrony. W razie lokalizacji inwestycji o ”“tencjalnie negatywnym w”Jywie na siedliska lub gatunki chro-

nione w “brębie wskazanych “bszarów, ”“djęcie inwestycji, niezalewnie “d ustaleL niniejszeg“ ”lanu, 
d“”uszczalne jest ”“ s”eJnieniu d“datk“wych warunków w trybie i zakresie “kre`l“nym na ”“dstawie 
”rze”isów “drębnychŁ 

§ 16. Śla “bszarów naraw“nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi ustala się nastę”ujące warunki zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1Ł Na “bszarach bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dzią, t“ jest na terenach ”“między linią brzegu 

a waJami ”rzeciw”“w“dzi“wymi lub naturalnymi wys“kimi brzegami niezalewnie “d ustaleL ”lanu “b“wią-
zują warunki “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnychŁ 

2Ł Ustala się wymóg utrzymania waJów i zabez”ieczeL ”rzeciw”“w“dzi“wych, “biektów i urządzeL 
melioracyjnych oraz odtworzenia w przypadku ich przerwania w trakcie r“bót bud“wlanychŁ 

§ 17. 1Ł Na terenie “bjętym ”lanem wystę”ują “biekty “bjęte “chr“ną wart“`ci kultur“wych czę-
`ci“wej “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“l“gicznych W II oraz ograniczonej ochrony konserwa-

torskiej stanowisk archeologicznych W III, oznaczone odpowiednio na rysunku planu. 

2Ł Śla terenu “bjęteg“ strefą czę`ci“wej “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“l“gicznych W II 

niezalewnie “d ustaleL niniejszeg“ ”lanu “b“wiązuje: 

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

”“wiednim “rganem dsŁ “chr“ny zabytków; 
2) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie w granicach strefy, wyprzedzają-

cych r“z”“częcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach “kre`l“nych ”rze-

”isami szczególnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 

3Ł Śla terenów “bjętych strefą “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“l“gicznych 

W III niezalewnie “d ustaleL niniejszeg“ ”lanu “b“wiązuje: 

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

”“wiednim “rganem dsŁ “chr“ny zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”“djęcia ”rac ziemnych; 
2) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziemnych 

na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 

4Ł Ustala się nastę”ujące wym“gi “chr“ny i ksztaJt“wania kraj“brazu kultur“weg“ w “kre`l“nych 

w planie strefach ochrony konserwatorskiej: 

1) w strefie ｭBｬ “b“wiązuje nalewyte utrzymanie i rewal“ryzacja zach“wanych fragmentów r“z”lan“wania 

miejsc“w“`ci, hist“rycznych ”“dziaJów katastralnych, elementów zag“s”“dar“wania terenu i form 

zabudowy; 
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2) w strefie ｭKｬ “b“wiązuje nalewyte utrzymanie i rewaloryzacja zachowanego fragmentu zagospodaro-

wania terenu ukJadu zieleni, zg“dnie z zasadami sztuki konserwatorskiej. 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA ŚOTYCźĄCś KATśGORII PRźśźNACźśNIA TśRśNÓW 

§ 18. 1Ł Tereny techniczne TT sJuwą l“kalizacji “biektów, urządzeL i sieci infrastruktury technicznej. 

2Ł Na terenach technicznych d“”uszcza się l“kaliz“wanie: 

1) gaz“ciągów i urządzeL niezbędnych d“ ich “bsJugi i eksploatacji; 

2) sieci elektroenergetycznych i urządzeL niezbędnych d“ ich “bsJugi i eksploatacji; 

3) sieci telekomunikacyjnych i urządzeL niezbędnych d“ ich “bsJugi i eksploatacji; 

4) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
5) d“j`ć i d“jazdów; 
6) zagospodarowania terenu nie wykorzystywanego dla potrzeb technicznych zgodnie z dotychczaso-

wym przeznaczeniem lub zgodnie z ”rzeznaczeniem “kre`l“nym w planie. 

3Ł Na terenach technicznych nie d“”uszcza się k“ncentr“wania “biektów bud“wlanych i elementów 
zag“s”“dar“wania je`li ze względu na il“`ć, ”“J“wenie, r“zmiary lub ”“w“d“waną uciąwliw“`ć m“gJyby 
“graniczać lub uniem“wliwiać funkcj“n“wanie tych terenówŁ P“wywsze zastrzewenia “b“wiązują takwe 

w ”rzy”adku zmian uwytk“wania lub r“zbud“wy istniejących “biektówŁ 

4Ł Inne uwytk“wanie terenu niw ustal“ne dla terenów technicznych jest na tych terenach dopuszczalne 

jedynie ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci ”r“wadzenia sieci infrastruktury technicznej “kre`lo-

nych w punkcie 2. 

5Ł Na terenie “”rac“wania wyznacz“n“ nastę”ujące tereny techniczne: TTŁ01, TTŁ02, TTŁ03, TTŁ04, 
TT.05, TT.07, TT.08, TT.09, TT.10, TT.11, TT.12, TT.13, TT.14, TT.15 i TTŁ16, dla których ustal“n“ 
szczegóJ“we zasady i warunki ”arcelacji terenu, zasady ksztaJt“wania zabud“wy i zagospodarowania 

terenu, zasady “bsJugi inwynieryjnej “raz “graniczenia st“s“wania ustaleL d“tyczących danej kateg“rii 
”rzeznaczenia terenu “d”“wiedni“ d“ warunków wynikających z konkretnych lokalizacji. 

§ 19. W granicach planu wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami 
“znacz“ny symb“lem MNłUŁ17 dla któreg“ ustal“n“ szczegóJ“we zasady i warunki parcelacji terenu, za-

sady ksztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“dar“wania terenu, zasady “bsJugi inwynieryjnej “d”“wiedni“ d“ 
warunków wynikających z jego lokalizacji. 

§ 20. W granicach ”lanu znajdują się teren wód ”“wierzchni“wych “znacz“ny symbolem WS.06 dla 

któreg“ ustal“n“ szczegóJ“we zasady i warunki zag“s”“dar“wania terenu “d”“wiedni“ d“ warunków 
wynikających z jego lokalizacji. 

§ 21. 1Ł Tereny k“munikacji dr“g“wej KŚ sJuwą ”rzede wszystkim l“kalizacji dróg i ulic “raz urządzeL 

i “biektów związanych z “bsJugą ruchuŁ 

2Ł Na terenach k“munikacji dr“g“wej d“”uszcza się l“kaliz“wanie: 

1) jezdni, `ciewek r“wer“wych, ch“dników; 
2) ”rzyulicznych ”asów ”“st“j“wych i zat“k ”arking“wych dla sam“ch“dów; 
3) zat“k ”rzystank“wych dla ”“jazdów k“munikacji zbiorowej i taksówek; 
4) wiat przystankowych; 

5) zieleni przyulicznej i izolacyjnej; 

6) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 
7) urządzeL “rganizacji ruchu; 
8) “`wietlenia ulic; 
9) elementów wy”“sawenia ulic i urządzenia ”rzestrzeni ”ublicznych. 

3Ł L“kalizacja “biektów i urządzeL “raz elementów urządzenia ”rzestrzeni ”ublicznych jest d“”usz-

czalna ”“d warunkiem nie ”“w“d“wania “graniczenia lub zagr“weL dla ruchu uliczneg“Ł 

4Ł Przy ”rzej`ciach dla ”ieszych i ”rzejazdach r“wer“wych ustala się wymóg wyk“nania “bniwenia 
krawęwników jezdniŁ 

5. W liniach r“zgraniczających ulic ustala się zach“wanie rezerw terenu dla ”“trzeb sieci uzbr“jenia 
”“dziemneg“ (w“d“ciąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszcz“wa, gaz“ciąg, sieci cie”J“wnicze, linie 
elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne). 

6Ł Ustala się zakaz bez”“`redniej “bsJugi terenów sąsiednich z dróg eks”res“wychŁ 
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7Ł Ustala się zakaz zbliwania n“w“”r“jekt“wanej zabud“wy na “dlegJ“`ć mniejszą niw 40,0 m od kra-

wędzi dr“gi eks”res“wejŁ 

8. Dopuszcza się “dstą”ienie “d realizacji kanalizacji teletechnicznej w liniach r“zgraniczających dróg 
ekspresowych pod warunkiem jej realizacji w liniach r“zgraniczających sąsiednieg“ terenu techniczneg“Ł 

9Ł WzdJuw “dcinków dr“gi sąsiadujących z terenami wymagającymi “chr“ny warunków akustycznych 
ustala się wymóg zast“s“wania w liniach r“zgraniczających dr“gi r“związaL technicznych gwarantują-
cych skuteczną “chr“nę ”rzed uciąwliw“`cią dr“gi, zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

10Ł Na terenie ”lanu wyznacza się nastę”ujące tereny komunikacji drogowej: 

1) tereny dróg eks”res“wych: 07ŁKŚŁS, 14ŁKŚŁS, 15ŁKŚŁS; 
2) tereny dróg l“kalnych: 01ŁKŚŁL, 03ŁKŚŁL, 05ŁKŚŁL, 08ŁKŚŁL, 09ŁKŚŁL, 13ŁKŚŁL; 
3) tereny dróg zbi“rczych: 02ŁKŚŁź, 04ŁKŚŁź, 06ŁKŚŁź, 11ŁKŚŁź, 12ŁKŚŁź; 
4) tereny dróg gJównych: 10ŁKŚŁG; 
5) tereny dróg wewnętrznych: 16ŁKŚW 

dla których ustal“n“ szczegóJ“we zasady i warunki ”arcelacji terenu, zasady ksztaJt“wania zabudo-

wy i zag“s”“dar“wania terenu, zasady “bsJugi inwynieryjnej “raz “graniczenia st“s“wania ustaleL d“ty-

czących danej kateg“rii ”rzeznaczenia terenu “d”“wiedni“ d“ warunków wynikających z konkretnych 

lokalizacji. 

ŚźIAI III 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 22. Dla terenu TT.01 o powierzchni 0,6122 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 700 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wyk“rzystany dla 
celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) ”“nad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów “raz ”r“wadzenie tras ”ie-

szych i rowerowych. 

§ 23. Dla terenu TT.02 o powierzchni 4,8636 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ DN 700 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych, 

c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wyk“rzystany dla 
celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 
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2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) ”“nad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów “raz ”r“wadzenie tras ”ie-

szych i r“wer“wych, na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lami 02ł1 i 02ł2 wymóg utrzymania 
”rzejazdów d“ r“zJ“gów, 

c) w miejscu zbliwenia i ”rzekr“czenia trasy istniejących na”“wietrznych liniami elektroenergetycznych 

nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”a; 

4) warunki ochrony: 

a) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefami “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“r-

skiej stanowisk archeologicznych W III, dla których “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17, 

b) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu ”“J“w“na jest na terenie obszaru przyrodniczo cennego 

OC - 16, ustala się zakaz naruszania st“sunków w“dnych, ”r“wadzenie gaz“ciągu na “dcinku 
”rzecinającym t“rf“wisk“ met“dą bezwyk“”“wąŁ 

§ 24. Dla terenu TT.03 o powierzchni 1,8954 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 700 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wyk“rzystany dla 
celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) ”“nad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów “raz ”r“wadzenie tras ”ie-

szych i rowerowych; 

4) warunki “chr“ny: czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu ”“J“w“na jest na terenie “bszaru ”rzyr“d-

niczo cennego OC - 16, ustala się zakaz naruszania st“sunków w“dnych, ”r“wadzenie gaz“ciągu na 
“dcinku ”rzecinającym t“rf“wisk“ met“dą bezwyk“”“wąŁ 

§ 25. Dla terenu TT.04 o powierzchni 7,8932 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 700 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le r“lnicze “raz le`ne w czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem TTŁ04ł1, 
d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wyk“rzystany dla 

celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele r“lnicze “raz le`ne w czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem TTŁ04ł1; 
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2) zasady i warunki parcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) ”“nad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów “raz ”r“wadzenie tras ”ie-

szych i rowerowych; 

4) warunki ochrony: 

a) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefą “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“r-

skiej stanowiska archeologicznego W III, dla któreg“ “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17, 

b) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefą szczególnej “chr“ny jak“`ci wód ”“d-

ziemnych, 

c) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu ”“J“w“na jest na “bszarze uwytku ek“l“giczneg“ Uś 2, 
zakaz naruszania st“sunków w“dnych, ”r“wadzenie gaz“ciągu na “dcinku ”rzecinającym teren 
”“dm“kJy met“dą bezwyk“”“wąŁ 

§ 26. Dla terenu TT.05 o powierzchni 6,7979 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 700 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wyk“rzystany dla 
celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu 

a) ustala się zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) ”“nad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów oraz prowadzenie tras pie-

szych i r“wer“wych, na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lami 05ł1 i 05ł2 wymóg utrzymania 
”rzejazdów, 

c) wymóg zach“wania istniejących ukJadów meli“racyjnych; 
4) warunki ochrony: 

a) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefami ograniczonej ochrony konserwator-

skiej stanowiska archeologicznego W III, dla któreg“ “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17, 

b) teren ”“J“w“ny w granicach obszaru chronionego krajobrazu OCK ｭDoliny rzeki Grabowejｬ, wy-

móg zach“wania warunków siedliskowych, w czę`ci trasy k“lidującej z t“rf“wiskami wymóg 
”r“wadzenia gaz“ciągu met“da bezwyk“”“wą “raz zakaz naruszania st“sunków w“dnych, 

c) w czę`ci wskazanej na rysunku ”lanu “bszar naraw“ny na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi, “b“wiązu-

ją ustalenia “kre`lone w § 16, 

d) teren ”“J“w“ny w “bszarze wskazanym d“ szczególnej “chr“ny jak“`ci wód ”“dziemnychŁ 

§ 27. Dla terenu WS.06 o powierzchni 0,0777 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren wód ”“wierzchni“wych, rzeka Grab“wa, w“dny szlak turystyczny, 
b) przekroczenie rzeki przez: 

- gaz“ciąg wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 700 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- inne sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci 

l“kalizacji gaz“ciągów; 
2) zasady i warunki ”arcelacji terenu zakaz d“k“nywania ”“dziaJów terenu; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa Zachodniopomorskiego Nr 127 ｦ 16892 ｦ Poz. 2302 

 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) zakaz naruszania st“sunków w“dnych i powodowania odwadniania terenu, zakaz wykonywania 

“twartych wyk“”ów, ”r“wadzenie sieci infrastruktury d“”uszczalne wyJącznie met“da bezwyko-

”“wą ”“niwej dna rzeki; 
4) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“wony w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭDoliny rzeki Grabowejｬ, wymóg za-

ch“wania warunków siedlisk“wych, w czę`ci trasy k“lidującej z t“rf“wiskami wymóg ”r“wadze-

nia gaz“ciągu met“da bezwyk“”“wą “raz zakaz naruszania st“sunków w“dnych, 
b) teren ”“J“w“ny w “bszarze wskazanym d“ szczególnej “chr“ny jak“`ci wód ”“dziemnych, 
c) w miejscu przekroczenia rzeki wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego w zakresie 

i zgodnie z trybem “kre`l“nym ”rze”isami “drębnymiŁ 

§ 28. Dla terenu TT.07 o powierzchni 11,9352 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 700 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wyk“rzystany dla 
celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) ”“nad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów “raz ”r“wadzenie tras pie-

szych i r“wer“wych, na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lami TTŁ07ł1, TTŁ 07ł2 i TT. 07/3 wy-

móg utrzymania ”rzejazdów; 
c) wymóg zach“wania istniejących ukJadów meli“racyjnych; 

4) warunki ochrony: 

a) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefami ograniczonej ochrony konserwator-

skiej stanowiska archeologicznego W III, dla których “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17, 

b) teren ”“J“w“ny w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭDoliny rzeki Grabowejｬ, wymóg za-

ch“wania warunków siedliskowych, w czę`ci trasy k“lidującej z t“rf“wiskami wymóg ”r“wadze-

nia gaz“ciągu met“da bezwyk“”“wą “raz zakaz naruszania st“sunków w“dnych, 
c) w czę`ci wskazanej na rysunku ”lanu “bszar naraw“ny na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi, “b“wiązu-

ją ustalenia “kre`l“ne w § 16, 

d) w czę`ci “kre`l“nej na rysunku ”lanu teren ”“J“w“ny w “bszarze ”lan“waneg“ zes”“Ju ”rzyr“dni-

czo krajobrazowego ｭWąw“zy k“J“ G“rzycyｬ ZPK-1, wymóg ”r“wadzenia gaz“ciągu met“dą 
bezwyk“”“wą, 

e) teren ”“J“w“ny w “bszarze wskazanym d“ szczególnej “chr“ny jak“`ci wód ”“dziemnychŁ 

§ 29. Dla terenu TT.08 o powierzchni 5,4047 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 700 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
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c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wykorzystany dla 

celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów “raz ”r“wadzenie tras ”ie-

szych i r“wer“wych, na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lami TTŁ08ł1 i TTŁ 08ł2 wymóg utrzy-

mania ”rzejazdów d“ r“zJ“gów, 
c) wymóg zach“wania istniejących ukJadów melioracyjnych; 

4) warunki ochrony: 

a) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefami “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“r-

skiej stanowiska archeologicznego W III, dla których “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17, 

b) teren ”“J“w“ny w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭDoliny rzeki Grabowejｬ, 
c) w czę`ci “kre`l“nej na rysunku ”lanu teren ”“J“w“ny w “bszarze zes”“Ju ”rzyr“dnicz“ kraj“bra-

zowego ｭWąw“zy k“J“ G“rzycyｬ ZPK-1, 

d) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefą ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, obo-

wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17, 

e) w czę`ci wskazanej na rysunku ”lanu teren ”“J“w“ny w “bszarze wskazanym d“ szczególnej 
“chr“ny jak“`ci wód ”“dziemnychŁ 

§ 30. Dla terenu TT.09 o powierzchni 10,1090 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 700 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze, w czę`ci “znacz“nej symb“lem 09ł1 na cele le`ne, 
d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wyk“rzystany dla 

celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze, w czę`ci “znacz“nej symb“lem TTŁ09ł1 na cele le`ne; 
2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) w czę`ci terenu wzdJuw terenu elementarneg“ 07ŁKŚŁS gaz“ciąg ”r“wadzić w ”óJn“cnej czę`ci 
korytarza technicznego w maksymalnym “ddaleniu “d granicy terenu ”rzeznacz“neg“ dla celów 
komunikacji drogowej, 

b) zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

c) ”“nad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów “raz ”r“wadzenie tras ”ieszych 

i r“wer“wych, na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lami TTŁ09ł2, TTŁ09ł3, TTŁ09ł4 i TT.09/5 wy-

móg utrzymania ”rzejazdów d“ r“zJ“gów, 
d) w miejscu zbliwenia i ”rzekr“czenia trasy istniejących na”“wietrznych liniami elektr“energetycznych 

nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”aŁ 

§ 31. Dla terenu TT.10 o powierzchni 2,9150 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa Zachodniopomorskiego Nr 127 ｦ 16894 ｦ Poz. 2302 

 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy do DN 700 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wyk“rzystany dla 
celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) w czę`ci terenu wzdJuw terenu elementarneg“ 07ŁKŚŁS gaz“ciąg ”r“wadzić w ”óJn“cnej czę`ci 
korytarza technicznego w maksymalnym “ddaleniu “d granicy terenu ”rzeznacz“neg“ dla celów 
komunikacji drogowej, 

b) zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

c) ”“nad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów “raz ”r“wadzenie tras ”ie-

szych i rowerowych, 

d) w miejscu zbliwenia i ”rzekr“czenia trasy istniejących na”“wietrznych liniami elektr“energetycznych 

nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”a; 

4) warunki “chr“ny: czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefą “granicz“nej “chr“ny k“n-

serwatorskiej stanowiska archeologicznego W III, dla któreg“ “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17. 

§ 32. Dla terenu TT.11 o powierzchni 4,4916 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 700 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wykorzystany dla 

celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) w czę`ci terenu wzdJuw terenu elementarneg“ 07ŁKŚŁS gaz“ciąg ”r“wadzić w ”óJn“cnej czę`ci 
korytarza technicznego w maksymalnym “ddaleniu “d granicy terenu ”rzeznacz“neg“ dla celów 
komunikacji drogowej, 

b) w czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem TTŁ11ł2 ustala sie wymóg uJ“wenia górneg“ ”“zi“mu ga-

z“ciągu na rzędnej nie wywszej niw 46,4 m.n.p.m., 

c) zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

d) ”“nad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów “raz ”r“wadzenie tras ”ie-

szych i r“wer“wych, na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem TTŁ11ł1 wymóg utrzymania przejaz-

dów d“ r“zJ“gów, 
e) w miejscu zbliwenia i ”rzekr“czenia trasy istniejących na”“wietrznych liniami elektr“energetycznych 

nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”a; 
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4) warunki “chr“ny: czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefą “granicz“nej “chr“ny k“n-

serwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, dla których “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17. 

§ 33. Śla terenów: TTŁ12 o powierzchni 2,0640 ha i TT.12-1 o powierzchni 1,3176 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia wraz z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wyk“rzystany dla 
celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze, 

e) na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem TTŁ12ł1 d“”uszczalna l“kalizacja ”arkingu dla ”“trzeb 
funkcji usJug“wych związanych z “bsJugą k“munikacji sam“ch“d“wej, 

f) na terenie oznaczonym symbolem TT.12-1, za wyjątkiem czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem 
TT.12-1/1, w czę`ci nie k“lidującej z sieciami, urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej 

d“”uszcza się utrzymanie istniejącej zabud“wy i “gr“dów ”rzyd“m“wych “raz m“wliw“`ć r“zbu-

d“wy istniejącej zabud“wy; 
2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) w czę`ci terenu wzdJuw terenu elementarneg“ 07ŁKŚŁS gaz“ciąg ”r“wadzić w ”óJn“cnej czę`ci 
korytarza technicznego w maksymalnym oddaleniu od granicy terenu przeznacz“neg“ dla celów 
komunikacji drogowej, 

b) na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem TTŁ12ł1 wymóg uJ“wenia górneg“ ”“zi“mu gaz“ciągu na 
rzędnej nie wywszej niw 37,2 m.n.p.m., 

c) zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczas“wej zabud“wy, za wyjątkiem terenu oznaczonego 

symbolem TT.12-1 z wyJączeniem czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem TTŁ12-1ł1, na którym do-

”uszcza się zabud“wę i zagospodarowanie terenu o nastę”ujących ”arametrach, zg“dnie 

z charakterem istniejącej zabud“wy: - d“”uszczalny maksymalny wskaunik powierzchni zabudo-

wy PZ = 0,2, - d“”uszczalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy Iź = 0,6, - minimalny wskau-
nik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,4, - wys“k“`ć zabud“wy: 2 k“nd, lecz nie więcej 
niw Hź = 9,5 m n.p.t., - dopuszczalne wyniesienie poziomu parteru do 0,5 m n.p.t., - zabudowa 

w f“rmie “biektów w“ln“st“jących, - dachy wysokie o kącie nachylenia ”“Jaci 40-45°, d“”usz-

czalne lukarny, kryte dachówka w kolorze ceglastym, - wymóg zach“wania “dlegJ“`ci zabud“wy 
“d gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia “d”“wiedni“ d“ ”rzeznaczenia “biektu “raz ”arametrów gazo-

ciągu “raz “d innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi, 
d) w miejscu zbliwenia i ”rzekr“czenia trasy istniejących na”“wietrznych liniami elektr“energetycznych 

nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”a; 

4) warunki “chr“ny: czę`ć terenu “znacz“ną symb“lem TTŁ12-1ł1 “bejmuje się strefą ｭKｬ ochrony kon-

serwat“rskiej, wymóg zach“wania ”“z“staJ“`ci cmentarza, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17. 

§ 34. Dla terenu TT.13 o powierzchni 9,5550 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia wraz z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze oraz, w czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem TTŁ13ł1, nie k“lidującej z sieciami, urzą-
dzeniami i “biektami infrastruktury technicznej d“”uszcza się utrzymanie istniejącej zabud“wy 

i “gr“dów ”rzyd“m“wych “raz m“wliw“`ć r“zbud“wy istniejącej zabud“wy, 
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d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wyk“rzystany dla 
celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze oraz, w czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem TTŁ13ł1 na cele zabud“wy za-

grodowej i “gr“dów ”rzyd“m“wych; 
2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) d“ czasu realizacji gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 700 mm zakaz l“kaliz“wania 
wszelkiej staJej i tymczas“wej zabud“wy “raz r“zbud“wy zabud“wy istniejącej, 

b) ”“nad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów “raz ”r“wadzenie tras ”ie-

szych i rowerowych, 

c) zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczas“wej zabud“wy, za wyjątkiem terenu “znacz“neg“ 
symbolem TT.13-1, na którym d“”uszcza się zabud“wę i zagospodarowanie terenu o nastę”ujących 

parametrach, zgodnie z charakterem istniejącej zabud“wy: - d“”uszczalny maksymalny wskaunik 
powierzchni zabudowy PZ = 0,2, - d“”uszczalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy Iź = 0,6, - 
minimalny wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnych Tź = 0,4, - wys“k“`ć zabud“wy: 
2 k“nd, lecz nie więcej niw Hź = 9,5 m n.p.t., - dopuszczalne wyniesienie poziomu parteru do 

0,5 m n.p.t., - zabudowa w f“rmie “biektów w“ln“st“jących, - dachy wysokie o kącie nachylenia 
”“Jaci 40-45°, d“”uszczalne lukarny, kryte dachówka w kolorze ceglastym, - wymóg zach“wa-

nia “dlegJ“`ci zabud“wy “d gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia “d”“wiedni“ d“ ”rzeznaczenia “biek-

tu “raz ”arametrów gaz“ciągu “raz “d innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, zg“dnie 

z ”rze”isami “drębnymi, 
d) w miejscu zbliwenia i ”rzekr“czenia trasy istniejących na”“wietrznych liniami elektr“energetycznych 

nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”a; 

4) warunki “chr“ny: czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefą “granicz“nej “chr“ny k“n-

serwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, dla których “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17. 

§ 35. Dla terenu TT.14 o powierzchni 11,8218 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 700 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wyk“rzystany dla 

celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów “raz ”r“wadzenie tras ”ie-

szych i r“wer“wych, na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem 14ł1 wymóg utrzymania ”rzejazdów 
d“ r“zJ“gów, 

c) w miejscu zbliwenia i ”rzekr“czenia trasy istniejących na”“wietrznych liniami elektroenergetycznych 

nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”a; 

4) warunki “chr“ny: czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu ”“J“w“na jest w granicach uwytku ek“lo-

gicznego UE 2, w rej“nie t“rf“wiska zakaz naruszania st“sunków w“dnychŁ 
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§ 36. Śla terenów: TTŁ15 o powierzchni 4,6728 ha i TT.16 o powierzchni 5,1649 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 700 mm i ci`nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliwo-

`ci l“kalizacji gaz“ciągów, 
c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, czas“w“ wyk“rzystany dla 
celów inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
p“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) w czę`ci terenu wzdJuw terenu elementarneg“ 15ŁKŚŁS gaz“ciąg ”r“wadzić w zach“dniej czę`ci 
korytarza technicznego w maksymalnym oddaleniu od granicy terenu ”rzeznacz“neg“ dla celów 
komunikacji drogowej, 

b) zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

c) ”“nad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie d“jazdów d“ r“zJ“gów “raz ”r“wadzenie tras ”ie-

szych i rowerowych oraz organizowanie parkingów, 
d) w miejscu zbliwenia i ”rzekr“czenia trasy istniejących na”“wietrznych liniami elektr“energetycznych 

nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”a; 

§ 37. Dla terenu MN/U.17 o powierzchni 1,4626 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z d“”uszczeniem usJug, których zasięg uciąwliw“`ć 
nie koliduje z funkcja mieszkani“wą “raz “granicza się d“ terenu zajm“wanej dziaJki, 

b) na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem MNłUł17ł1 d“”uszczalna l“kalizacja zajazdu turystyczneg“, 
hotelu, restauracji wraz z mieszkaniem wJa`ciciela “raz reklam związanych z dziaJaln“`cią ”r“wa-

dz“ną na danym terenie; 
2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: ”“dziaJ terenu zg“dnie z rysunkiem ”lanu, d“”uszcza się zmianę 

s”“s“bu ”“dziaJu terenu ”“d warunkiem: minimalnej ”“wierzchni dziaJki 1000 m², zachowania dostę-
pu d“ dr“gi 16ŁKŚW, minimalnej szer“k“`ci fr“ntu dziaJki ”rzylegającej d“ dr“gi 6,0 m, konta podzia-

Ju dziaJek w stosunku do drogi 900; 

3) s”“sób zabud“wy i zag“s”“dar“wania terenu: a) d“”uszczalny maksymalny wskaunik ”“wierzchni 
zabudowy PZ = 0,2, b) dopuszczalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy Iź = “d 0,1 d“ 0,6, c) mi-

nimalny wskaunik ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnych Tź = 0,4, d) wys“k“`ć zabud“wy: 2 kond, lecz 

nie więcej niw Hź = 9,5 m nŁ”ŁtŁ, dla “biektu zajazdu d“”uszczalna wys“k“`ć zabud“wy d“ 3 kond, 

lecz nie więcej niw 13,0 m, e) dopuszczalne wyniesienie poziomu parteru do 0,5 m n.p.t., f) zabudo-

wa w f“rmie “biektów w“ln“st“jących, g) dachy wys“kie o kącie nachylenia ”“Jaci 40-45°, d“”usz-

czalne lukarny, kryte dachówka w kolorze ceglastym, h) zakaz zbliwania zabud“wy d“ granicy dziaJki 
sąsiedniej na “dlegJ“`ć mniejszą niw 4,0 m. zakaz nie d“tyczy “biektów istniejących, i) ustal się wy-

móg zach“wania “dlegJ“`ci zabud“wy “d gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia zl“kaliz“waneg“ na terenie 
oznaczonym symbolem TT.13 “d”“wiedni“ d“ ”rzeznaczenia “biektu “raz ”arametrów gaz“ciągu, 
zgodnie z ”rze”isami “drębnymi, j) “gr“dzenia awur“we, wys“k“`ć “gr“dzeL “d str“ny ulicy 1,4 m 

”“wywej ”“zi“mu ch“dnika, zakaz st“s“wania ”refabryk“wanych “gr“dzeL bet“n“wych; 
4) warunki “chr“ny: czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefą “granicz“nej “chr“ny k“n-

serwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, dla których “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17. 

§ 38. Dla terenu 01.KD.L o powierzchni 0,0554 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 
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2) dr“ga l“kalna kateg“rii gminnej (ŚGŁ165), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 1,0 d“ 
10,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycz-

nej i telekomunikacyjnej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
b) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych. 

§ 39. Dla terenu 02.KD.Z o powierzchni 0,1209 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga zbi“rcza kateg“rii ”“wiat“wej (ŚPŁ0515ź), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 20,0 m; 

3) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycz-

nej i telekomunikacyjnej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
b) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz z ka-

blem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych; 

5) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu ”“J“w“na jest na terenie “bszaru ”rzyr“dnicz“ cenneg“ OC - 16, 

ustala się zakaz naruszania st“sunków w“dnych, ”r“wadzenie gaz“ciągu na “dcinku ”rzecinającym 
t“rf“wisk“ met“dą bezwyk“”“wą; 

6) wymóg uJ“wenia górneg“ ”“zi“mu gaz“ciągu na rzędnej nie wywszej niw 36,2 m.n.p.m. 

§ 40. Dla terenu 03.KD.L o powierzchni 0,1506 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 20; 

2) droga l“kalna kateg“rii gminnej (ŚGŁ168), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 20,0 m; 

3) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycz-

nej i telekomunikacyjnej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
b) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych. 

§ 41. Dla terenu 04.KD.Z o powierzchni 0,1268 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga zbi“rcza kateg“rii ”“wiat“wej (ŚPŁ0389ź), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 20,0 m; 

3) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycz-

nej i telekomunikacyjnej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
b) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych; 

5) teren ”“J“w“ny w “bszarze wskazanym d“ szczególnej “chr“ny jak“`ci wód ”“dziemnychŁ 

§ 42. Dla terenu 05.KD.L o powierzchni 0,1204 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga l“kalna kateg“rii gminnej (ŚGŁ169), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 15,0 m; 
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3) lokalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycz-

nej i telekomunikacyjnej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
b) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych; 

5) teren ”“J“w“ny w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭDoliny rzeki Grabowejｬ; 
6) teren ”“J“w“ny w “bszarze wskazanym d“ szczególnej “chr“ny jak“`ci wód ”“dziemnychŁ 

§ 43. Dla terenu 06.KD.Z o powierzchni 0,1206 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga zbi“rcza kateg“rii ”“wiat“wej (ŚPŁ0511ź), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 20,0 m, 

wzdJuw dr“gi wydziel“na `ciewka r“wer“wa - trasa rowerowa ｭDolina Grabowejｬ; 
3) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycz-

nej i telekomunikacyjnej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
b) gazociągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz z ka-

blem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych; 

5) warunki ochrony: 

a) obszar chronionego krajobrazu ｭDoliny rzeki Grabowejｬ, 
b) teren ”“J“w“ny w “bszarze wskazanym d“ szczególnej “chr“ny jak“`ci wód ”“dziemnychŁ 

§ 44. Dla terenu 07.KD.S o powierzchni 12,9974 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga szybkieg“ ruchu kateg“rii kraj“wej (S6), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 1,0 
do 80,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ”rzekr“czenie dr“gi ”rzez sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii elektr“energetycznych 
110 kV, d“”uszczalne wyJącznie met“dą bezwyk“”“wą; 

4) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefami “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“rskiej 
stanowiska archeologicznego W III, dla których “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17. 

§ 45. Dla terenu 08.KD.L o powierzchni 0,0256 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga l“kalna kateg“rii gminnej (ŚGŁ170), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 15,0 m; 

3) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycz-

nej i telekomunikacyjnej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
b) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych; 

5) wzdJuw dr“gi trasa r“wer“wa o znaczeniu lokalnym; 

6) wymóg uJ“wenia górneg“ ”“zi“mu gaz“ciągu na rzędnej nie wywszej niw 37,2 m.n.p.m. 

§ 46. Dla terenu 09.KD.L o powierzchni 0,0430 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga l“kalna kateg“rii gminnej (ŚGŁ171), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 15,0 m; 

3) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycznej 
i telekomunikacyjnej; 
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4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
b) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych; 

5) wzdJuw dr“gi trasa r“wer“wa o znaczeniu lokalnym. 

§ 47. Dla terenu 10.KD.G o powierzchni 0,0886 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga gJówna kateg“rii kraj“wej (ŚKŁ37), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 25,0 m; 

3) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycz-

nej i telekomunikacyjnej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
b) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz z ka-

blem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych; 

5) wymóg uJ“wenia górneg“ ”“zi“mu gaz“ciągu na rzędnej nie wywszej niw 46,4 m.n.p.m.; 

6) wzdJuw dr“gi trasa r“wer“wa o znaczeniu lokalnym. 

§ 48. Dla terenu 11.KD.Z o powierzchni 0,1264 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga zbi“rcza kateg“rii ”“wiat“wej (ŚPŁ0519ź), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 20,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycz-

nej i telekomunikacyjnej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
b) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych; 

5) wzdJuw dr“gi trasa r“wer“wa o znaczeniu lokalnym. 

§ 49. Dla terenu 12.KD.Z o powierzchni 0,1223 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) droga zbiorcza kateg“rii ”“wiat“wej (ŚPŁ0520ź), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 20,0 m; 

3) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycz-

nej i telekomunikacyjnej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
b) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz z ka-

blem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych; 

5) wzdJuw dr“gi trasa r“wer“wa o znaczeniu lokalnym. 

§ 50. Dla terenu 13.KD.L o powierzchni 0,5756 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga l“kalna kateg“rii gminnej (ŚGŁ172), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 15,0 d“ 
30,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycz-

nej i telekomunikacyjnej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
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b) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych; 

5) wzdJuw dr“gi trasa r“werowa o znaczeniu lokalnym; 

6) wymóg uJ“wenia górneg“ ”“zi“mu gaz“ciągu na rzędnej nie wywszej niw 49,1 m.n.p.m. 

§ 51. Dla terenu 14.KD.S o powierzchni 0,5179 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga szybkieg“ ruchu kateg“rii kraj“wej (S6), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 1,0 
do 14,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ”rzekr“czenie dr“gi ”rzez sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii elektroenergetycznych 

110 kV, d“”uszczalne wyJącznie met“dą bezwyk“”“wą; 
4) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefami “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“rskiej 

stanowiska archeologicznego W III, dla których “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17; 

5) wymóg uJ“wenia górneg“ ”“zi“mu gaz“ciągu na rzędnej nie wywszej niw 49,9 m.n.p.m. 

§ 52. Dla terenu 15.KD.S o powierzchni 0,0853 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga szybkieg“ ruchu kateg“rii kraj“wej (S6), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 16,0 m; 

3) ”rzekr“czenie dr“gi ”rzez sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii elektr“energetycznych 
110 kV, d“”uszczalne wyJącznie met“dą bezwyk“”“wą; 

4) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefami “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“rskiej 
stanowiska archeologicznego W III, dla których “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 17; 

5) wymóg uJ“wenia górneg“ ”“zi“mu gaz“ciągu na rzędnej nie wywszej niw 49,9 m.n.p.m. 

§ 53. Dla terenu 16.KDW o powierzchni 0,0780 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`l“nymi 
w § 21; 

2) dr“ga wewnętrzna, “góln“d“stę”na, zak“Lcz“na ”lacem manewr“wym, szer“k“`ć w liniach rozgra-

niczających 8,0 m; 

3) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energetycz-

nej i telekomunikacyjnej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 200 mm, 
b) gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 7000 mm i ci`nieniu PN d“ 8,4 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
c) innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem nie “graniczania m“wliw“`ci lo-

kalizacji gaz“ciągów i linii elektroenergetycznych. 

ŚźIAI IV 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I Lś_NYCH 

§ 54. 1Ł Na cele niele`ne, w granicach niniejszeg“ ”lanu ”rzeznacza się d“ czas“weg“ wyJączenia 
0,0431 ha (”as m“ntaw“wy), w tym 0,0209 ha (trwaJe wyJączenie) gruntów le`nych ”rzeznacza się na 
cele niele`ne zg“dnie z Śecyzją Nr 12/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu lokalizacji in-

westycji w zakresie terminalu z dnia 8 czerwca 2011 r. 

2Ł Na “bszarze “bjętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie gruntów r“lnych na cele nier“lnicze, 
w tym klasy III o Jącznej ”“wierzchni 1,97 ha - ”rzy czym zwarte, ”“jedyncze “bszary gruntów klas I-III 
nie ”rzekraczają ”“wierzchni 0,5 ha. 

ŚźIAI V 

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU 

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

”rzestrzennym ustala się dla wszystkich terenów elementarnych stawkę ”r“cent“wą “”Jaty “d wzr“stu 
wart“`ci nieruch“m“`ci w wys“k“`ci 0%. 
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ŚźIAI VI 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 56. W granicach “bszaru “bjęteg“ niniejszym ”lanem traci m“c uchwaJa Nr XIX/112/96 Rady Gmi-

ny Malechowo z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie zmian w miejsc“wym ”lanie “gólnym zag“s”“daro-

wania ”rzestrzenneg“ gminy Malech“w“ zmieni“na uchwaJą Nr XIII/119/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. 

oraz uchwaJa Nr XXIV/246/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 wrze`nia 2005 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malechowo dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

i usJug“wej w miejsc“w“`ci KarwiceŁ 

§ 57. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi Gminy Malech“w“Ł 

§ 58. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d daty jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ i ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej Urzędu Gminy Male-

chowo. 

 

 

 

 

Przew“dnicząca Rady 

 

Jolanta Kieres 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr XI/122/2011 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 6 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XI/122/2011 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 6 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XI/122/2011 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 6 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XI/122/2011 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 6 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 5 

d“ uchwaJy Nr XI/122/2011 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 6 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 6 

d“ uchwaJy Nr XI/122/2011 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 6 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 7 

d“ uchwaJy Nr XI/122/2011 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 6 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 8 

d“ uchwaJy Nr XI/122/2011 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 6 ”audziernika 2011 r. 

WYRYS ZE STUDIUM 
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źaJącznik nr 9 

d“ uchwaJy Nr XI/122/2011 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 6 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

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

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

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

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

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z roku 2011 Nr 32, poz. 159), Rada Gminy Malechowo rozstrzyga 

się, c“ nastę”uje: 

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla lokali-

zacji gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, wyJ“w“neg“ wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wisk“ d“ ”u-

bliczneg“ wglądu w dniach od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2011 r., w wyznaczonym do dnia 10 maja 

2011 r. terminie wniesiono 7 uwag, zgodnie z wykazem uwag stan“wiącym integralną czę`ć d“kumenta-

cji prac planistycznych. 

§ 2. Wójt Gminy Malechowo w dniu 30. maja 2011 r. r“z”atrzyJ ”“wywsze uwagi. 

§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”“sób r“z”atrzenia uwag: 

1) Uwaga d“tycząca wyja`nienia czy uchwaJa Rady Gminy o ”rzystą”ieniu d“ “”rac“wania ”lanu 
uwzględniaJa kabel `wiatJ“w“d“wy, czy tew są t“ dwie “drębne inwestycjeŁ Uwaga uwzględni“na. 

UchwaJa o ”rzystą”ieniu d“ “”rac“wania ”lanu “bejm“waJa ”rzebieg gaz“ciągu wraz z infrastruktura to-

warzyszącą, w tym kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciąguŁ Stan“wi o tym tre`ć § 3 uchwaJy 
Rady Gminy Nr XXI/197/2009 r. z dnia 3 lutego 2009 r.; 

2) Uwaga dotycząca um“wliwienia bud“wy n“wych i r“zbud“wy istniejących budynków na terenie 
dziaJki 87ł2 w miejsc“w“`ci KarwiceŁ Uwaga uwzględni“na ”“”rzez d“”uszczenie m“wliw“`ci r“zbud“wy 
zabud“wy na dziaJce 87ł2 w czę`ci nie k“lidującej z istniejącą i planowana infrastrukturą techniczną; 

3) Uwaga d“tycząca um“wliwienia um“wliwienie bud“wy n“wych i r“zbud“wy istniejących budynków 
na terenie dziaJek 62ł2 i 62/6 w miejsc“w“`ci KarwiceŁ Uwaga uwzględni“na ”“”rzez d“”uszczenie m“w-
liw“`ci r“zbud“wy zabud“wy dziaJkach 62/2 i 62/6 w czę`ci nie k“lidującej z istniejącą i planowana in-

frastrukturą techniczną; 

4) Uwaga d“tycząca nie “graniczania m“wliw“`ci zag“s”“dar“wania terenu dziaJki 234ł2 w miej-

sc“w“`ci KarwiceŁ Uwaga uwzględni“na ”“”rzez d“”uszczenie m“wliw“`ci d“tychczasowego zagospoda-

rowania terenu w czę`ci nie k“lidującej z istniejącą i ”lan“waną infrastrukturą technicznąŁ 

Równ“cze`nie wyja`nić nalewy, we teren dziaJki 234ł2 w Studium uwarunk“waL i kierunków zago-

s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ Gminy Malech“w“ (uchwaJa Nr XXXIIIł313ł2010) jest terenem gruntów 
ornych o wys“kiej ”rzydatn“`ci r“lniczej - chronionych i nie jest terenem ”rzeznacz“nym ”“ r“zwój miej-

sc“w“`ci KarwiceŁ Teren ten jest “becnie uwytk“wany r“lnicz“, zg“dnie równiew z ustaleniami “b“wiązu-

jąceg“ ”lanu miejsc“weg“ (uchwaJa Nr XIX/112/96). 

5) Uwaga d“tycząca ”rzeznaczenia terenu dziaJek 432 i 431/1 w miejsc“w“`ci Karwice na cele 
usJug gastr“n“mii i turystyki zgodnie z istniejącym s”“s“bem uwytk“wania teg“ terenuŁ Uwaga uwzględ-

ni“naŁ źa”isy ”lanu d“”uszczają zag“s”“dar“wanie terenu dziaJek 432 i 431/1 w miejsc“w“`ci Karwice 
na cele usJug gastr“n“mii i turystyki zgodnie z istniejącym s”“s“bem uwytk“wania teg“ terenu w czę`ci 
nie k“lidującej z istniejącą i ”lan“waną infrastrukturą techniczną. 

Stanowi o tym zapis § 37, ust. 1, lit c: ｭna czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem MNłUł17ł1 d“”usz-

czalna lokalizacja zajazdu turystycznego, hotelu, restauracji wraz z mieszkaniem wJa`ciciela “raz reklam 
związanych z dziaJaln“`cią ”r“wadz“ną na danym terenieｬ. Zapis ten jest zgodny równiew z ustaleniami 

“b“wiązująceg“ ”lanu miejsc“weg“ (uchwaJa Nr XIX/112/96). 

6) Uwaga d“tycząca zmiany za”isu ”lanu d“tycząceg“ zakazu umieszczania szyldów i reklam. Uwaga 

uwzględni“naŁ Ś“”uszcz“n“ m“wliw“`ć l“kalizacji szyldów i reklam związanych z dziaJaln“`cią ”r“wadzo-

ną na terenie danej nieruch“m“`ci ”“d warunkiem, we ich l“kalizacja i konstrukcja nie koliduje z sieciami, 

obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej “raz nie narusza n“rm i warunków technicznych “kre-

`l“nych ”rze”isami “drębnymiŁ 

Wyja`nić ”rzy tym nalewy, we ”r“”“n“wane w uwadze “desJanie d“ uzg“dnieL Urzędu Gminy byJ“by 
nied“”uszczalne, jak“ ced“wanie u”rawnieL Rady Gminy. 
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7) Uwaga d“tycząca zminimaliz“wania szer“k“`ci strefy technicznej TTŁ13Ł Uwaga uwzględni“na 
poprzez zapis § 34, pkt 1 stan“wiący, we: ｭteren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktu-

ry technicznej ”rzeznacza się na cele r“lniczeｬ, czyli zgodne z ustaleniami “b“wiązująceg“ ”lanu miejsco-

weg“ “raz “becnym uwytk“waniem terenu. 

Równ“cze`nie wyja`nić nalewy, we szer“k“`ć k“rytarza techniczneg“ TTŁ13 wynika nie tylk“ z po-

trzeb istniejąceg“ gaz“ciągu ŚN 200, ale równiew z warunków zag“s”“dar“wania terenu miejsc“w“`ci 
Karwice oraz potrzeb prowadzenia i modernizacji innych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z ustale-

niami Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ Gminy Malech“w“ (uchwaJa 
Nr XXXIII/313/2010) w tym istniejąceg“ i ”r“jekt“waneg“ gaz“ciągu, linii elektr“energetycznej 15 kV, 

trasy kabla telekomunikacji dalekosięwnej “raz innych sieci dla ”“trzeb “bsJugi terenu gminy zg“dnie z usta-

leniami planu miejscowego. 

 

 

źaJącznik nr 10 

d“ uchwaJy Nr XI/122/2011 

Rady Gminy Malechowo 

z dnia 6 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

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

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

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

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

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z roku 2011 Nr 32, poz. 159), Rada Gminy Malechowo rozstrzyga 

się, c“ nastę”uje: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenneg“ gminy Malech“w“ dla l“kalizacji gaz“ciągu wyso-

kieg“ ci`nienia, nie ”“w“duje “b“wiązku realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą d“ zadaL wJasnych gminy i finans“wanych ze `r“dków ”ublicznychŁ W związku z tym nie roz-

strzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasadach ich finans“waniaŁ 
2302

 

2303 
2303 

UCHWAIA NR X/53/2011 

 RAŚY GMINY RĄBINO 

 z dnia 29 wrze`nia 2Ń11 r. 

w s”rawie okre`lenia szczegóJowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkJadania na raty 
nalewno`ci ”ienięwnych Gminy Rąbino mających charakter cywilno”rawny. 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ1) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z ”óunŁ zmŁ2) Rada Gminy Rąbin“ uchwala, 

co nastę”uje: 

                                            
1 źmiany wymieni“nej ustawy z“staJy “gJ“sz“ne w Dz. U. z 2002 r. poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175; poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138 poz.974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz.675 
2 źmiany wymieni“nej ustawy z“staJy “gJ“sz“ne w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146. Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, 

poz.1578, Nr 257, poz.1726. 


