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PozŁ ń45 
 

UCHWAIA NR XXVIł265łŃ8 
Rady Gminy Postomino 

z dnia ń5 grudnia 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
terenu ”oJowonego w obrębie IąckoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 ze zmŁ z 2002 rŁ ŚzŁ UŁ 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 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 138, ”ozŁ 974) artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmŁ 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; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237) uchwala się, 
co nastę”uje: 

ROźŚźIAI l 
Prze”isy ogólne 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr VIł47ł07 Rady Gminy Postomino z dnia 23 marca 2007 rŁ o ”rzystą”ieniu do 
o”racowania miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego w obrębie Iącko, ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania Gminy Postomino 
”rzyjętego uchwaJą Nr XVł123ł96 Rady Gminy Postomino w dniu 5 stycznia 1996 rŁ zmieniono uchwaJą 
Nr XXIXł346ł04 z dnia 17 grudnia 2004 rŁ, uchwaJą Nr XLVł510ł06 z dnia 24 lutego 2006 rŁ - uchwala się 
miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego w obrębie IąckoŁ 

2Ł Plan obejmuje obszar ”oJowony w obrębie geodezyjnym Iącko o Jącznej ”owierzchni 6,91 haŁ 

3Ł Granice ”lanu ”rzedstawione są na rysunku ”lanu w skali 1:1000 stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaJyŁ 

4Ł Przedmiotem ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego jest ”rzeznaczenie terenów ”od funkcję zabudo-
wy rekreacyjno-letniskowej wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąŁ 

5Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego; 
2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej okre`lo-

nych w ”lanie miejscowym nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ 

6Ł Ilekroć w dalszych ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

1) ”lanie - nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia ”lanu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwaJy; 
2) rysunku ”lanu - nalewy ”rzez to rozumieć rysunek ”lanu na ma”ie w skali 1: 1000 - stanowiący zaJącznik 

nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
3) granicach obowiązywania ”lanu - nalewy ”rzez to rozumieć granice obowiązywania ”lanu oznaczone na ry-

sunku ”lanu; 
4) usJugach nieuciąwliwych nalewy ”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaJywać na 

`rodowisko, dla których o”racowanie ra”ortu mowe być wymagane, a których uciąwliwo`ć zamyka się 
w granicach terenu, na którym zostaJy do”uszczone oraz ”rzedsięwzięcia, które nie oddziaJywają znacząco 
na `rodowiskoŁ 
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§ 2Ł Śla oznaczenia ”oszczególnych obszarów w”rowadza się symbole skJadające się z kolejnego numeru 
obszaru oraz symboli literowych, które oznaczają: 

1) UT - teren zabudowy turystycznej; 
2) ś - teren stacji transformatorowej; 
3) KŚ”w - teren komunikacji - droga ”owiatowa; 
4) KŚg - teren komunikacji - droga gminna; 
5) KŚw - teren komunikacji - droga nie”ubliczna; 
6) KŚx - teren komunikacji - ”rzej`cie ”ieszeŁ 

ROźŚźIAI II 
źasady ogólne zagos”odarowania terenu 

§ 3Ł 1Ł Jeweli ustalenia rozdziaJu VII ｭUstalenia dotyczące terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymiｬ 
nie stanowią inaczej, w granicach ”lanu obowiązują zasady ogólne zagos”odarowania ustalone w niniejszym 
rozdzialeŁ 

2Ł Śla zachowania Jadu ”rzestrzennego ustala się nastę”ujące zasady: 

1) nowa zabudowa winna ”osiadać gabaryty i charakter nawiązujący do zabudowy istniejącej na terenie wsi 
Nacmierz, o ”arametrach okre`lonych w ustę”ie 6 niniejszego ”aragrafu; 

2) ustala się mowliwo`ć lokalizacji wbudowanych usJug dla obsJugi ruchu turystycznego w ”artery budynków 
mieszkalnych, wzdJuw dróg ”owiatowych o ”owierzchni do 50% ”owierzchni uwytkowej tego budynku; 

3) na terenach oznaczonych symbolem UT w granicach wyznaczonych dziaJek nalewy ”ozostawić 
50% ”owierzchni dziaJki jako ”owierzchnię biologicznie czynnąŁ 

3Ł źasady ochrony `rodowiska i krajobrazu kulturowegoŁ 

W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) zakaz w”rowadzania do ”owietrza substancji zanieczyszczających w ilo`ciach ”rzekraczających do”usz-
czalne warto`ci stęweL tych substancji (wg ”rze”isów szczególnych) z uwzględnieniem tJa istniejącego; 

2) nakaz stosowania do ogrzewania obiektów ”aliwa ekologicznego na obszarach chronionego krajobrazu - te-
renach od 1UT do 6UT; na terenie 7UT wskazane jest stosowanie ”aliwa ekologicznego; 

3) zakaz stosowania urządzeL ”owodujących wibracje w”Jywające ujemnie na zdrowie mieszkaLców i obiekty 
budowlane; 

4) zakaz wytwarzania i emitowania ”romieniowania niejonizującego ”rzekraczającego do”uszczalne normy 
(wg ”rze”isów szczególnych); 

5) zakaz oddziaJywania uciąwliwo`ci obiektów ”oza granicami dziaJki; 
6) zachowanie istniejących stosunków wodnych w glebie; 
7) zabez”ieczenie istniejącej warstwy gleby ”rzy realizacji sieci i obiektów, a ”o ich zrealizowaniu ”rzywróce-

nie stanu ”o”rzedniego terenu; 
8) nakaz skanalizowania terenów zabudowanych; 
9) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których s”orządzenie 

ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko jest obligatoryjne; 
10) zachowanie w miarę mowliwo`ci istniejącego drzewostanuŁ 

4Ł źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytkówŁ 

Na terenie objętym ”lanem nie wystę”ują stanowiska archeologiczneŁ 

Teren objęty ”lanem stanowi obszar nie zainwestowanyŁ Jednak z uwagi na eks”onowaną lokalizację oraz bli-
skie sąsiedztwo zabudowy wsi Nacmierz ”rzy ”rojektowaniu nowych obiektów kubaturowych wskazane jest: 

1) w zabudowie mieszkaniowej ”rojektować budynki o rzucie ”rostokąta zbliwonego do kwadratu, ”arterowe, 
”okryte wysokim dachem z ”okryciem ty”u dachówką, gont, strzecha o kącie zbliwonym do 45°, 
z zastosowaniem naczóJków; 
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2) w zabudowie gos”odarczej mogą ”osiadać ”odwywszony ”arter i ”oddasze z wysoką `cianką kolankową 

z dachem o s”adku w granicach 30 do 45°; na jednej dziaJce mowna lokalizować do trzech obiektów; 
3) w ”rzy”adku ”rojektowania zes”oJu zabudowy na większych dziaJkach stosować ukJad nawiązujący do za-

grody zamkniętej charakterystycznej dla terenu gminy Postomino; 
4) gabaryty ”rojektowanej zabudowy ”rzyjmować zgodnie z ustaleniami ustŁ 6 niniejszego ”aragrafuŁ 

5Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

Śo”uszcza się umieszczania znaków informacyjnych i reklam w drogach stanowiących ”rzestrzeL ”ublicznąŁ 

6Ł Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) ustala się jako obowiązujące linie rozgraniczające obszary o równym s”osobie uwytkowania oznaczone na ry-
sunku ”lanu linią ciągJąŁ  
Przebieg linii rozgraniczających ”rzy ich geodezyjnym wytyczaniu nie”okrywających się z granicami istnieją-
cych dziaJek lub liniami ”odziaJu naturalnego nalewy ”rzyjmować ”rzez odczyt graficzny osi linii z rysunku 
”lanu; 

2) linie ”odziaJu wewnętrznego w ramach jednego obszaru, oznaczone na rysunku ”lanu linią ”rzerywaną usta-
lają granice ”oszczególnych dziaJek w ramach tej samej funkcjiŁ Śo”uszcza się inny ”odziaJ z zachowaniem 
zasad ”arcelacji ustalonych w ustŁ 8; 

3) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy ograniczające mowliwo`ć zbliwenia obiektów budowlanych do 
granicy dziaJki: 
a) oznaczone w rysunku ”lanu dla ”oszczególnych dziaJek, 
b) na dziaJkach bez oznaczonej w rysunku ”lanu nie”rzekraczalnej linii zabudowy nalewy ją ”rzyjmować 

zgodnie z ”rze”isami ”rawa budowlanego i ustawy o drogach ”ublicznych okre`lających odlegJo`ci bu-
dynków od granicy dziaJki i krawęwnika jezdniŁ  
Obiekty ”rojektowane sytuować ”rosto”adle lub równolegle do wrysowanych nie”rzekraczalnych linii 
zabudowyŁ W ”rzy”adku zastosowania innego ”odziaJu na dziaJki niw okre`lony w rysunku ”lanu liniami 
”rzerywanymi nie”rzekraczalne linie zabudowy nalewy okre`lać zgodnie z ustaleniami niniejszego ”unktu 
6 ”od”Ł 3 litŁ b; 

4) do”uszcza się scalanie dziaJek w ”rzy”adku zaku”ienia kilku dziaJek ”rzez jednego inwestora; 
5) gabaryty ”rojektowanych budynków winny ”osiadać nastę”ujące cechy: 

a) na dziaJkach o ”owierzchni do 750 m2,  
wysoko`ć zabudowy dwie kondygnacje naziemne, w tym ”oddasze uwytkowe z dachem o nachyleniu 
od 35 do 55°, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do kalenicy do 9,0 m, 
wysoko`ć zwieLczenia `cian budynku do 4,5 m nad terenem, szeroko`ć elewacji frontowej do 15,0 m, 

b) na dziaJkach o ”owierzchni ”owywej 750 m2,   
wysoko`ć zabudowy do trzech kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe z dachem 
o nachyleniu od 35 do 55°, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do kaleni-
cy do 12,50 m, wysoko`ć zwieLczenia `cian budynku do 8,0 m nad terenem, szeroko`ć elewacji fron-
towej do 50% szeroko`ci dziaJki, 

c) budynki gos”odarcze mogą ”osiadać gabaryty nie większe niw obiekt funkcji ”odstawowej, do”uszcza 
się do trzech budynków na dziaJce, mogą ”osiadać ”odwywszony ”arter i ”oddasze z wysoką `cianką 
kolankową i dachem o s”adku w granicach 30 do 55°Ł; 

6) niezalewnie od rodzaju zabudowy ”owierzchnia zabudowana nie mowe ”rzekroczyć 30% ”owierzchni caJko-
witej dziaJki, ”rzy ”ozostawieniu minimum 50% ”owierzchni jako ”owierzchnia biologicznie czynna; 

7) miejsca ”arkingowe nalewy zabez”ieczyć na wJasnych dziaJkach, w zabudowie: 
a) mieszkaniowej minŁ 2 stanowiska, 
b) rekreacji indywidualnej i ”ensjonatowej 1 stanowisko na 5 miejsc noclegowych, 
c) usJugowej 4 - 6 stanowisk na 100 m2 ”owierzchni s”rzedawnej lub konsum”cyjnejŁ 

7Ł Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 

1) na terenie będącym ”rzedmiotem o”racowania wystę”ują grunty o zrównicowanych warto`ciach ”arame-
trów geotechnicznychŁ Niezbędne jest w kawdym ”rzy”adku ”o”rzedzenie ”rac ”rojektowych szczegóJowy-
mi badaniami geotechnicznymi, zgodnie z ”rawem geologicznym i górniczym; 
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2) tereny ”o ”óJnocnej stronie drogi ”owiatowej z Nacmierza do Korlina znajdują się w granicach Obszaru Kra-

jobrazu Chronionego nr 2 ｭPobrzewe na zachód od Ustkiｬ, na terenie którego obowiązuje Roz”orządzenie 
Wojewody źachodnio”omorskiego Nr 4ł2005 z dnia 22 kwietnia 2005 rŁ w s”rawie w”rowadzenia zaka-
zów na obszarach chronionego krajobrazu ”oJowonych na terenie województwa zachodnio”omorskiego (ŚzŁ 
UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 25, ”ozŁ 497)Ł 

8Ł SzczegóJowe warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) ”rzy ”odziaJach terenu innych niw okre`lone w rysunku ”lanu ustala się nastę”ujące zasady: 
a) za”ewnienia dojazdu do kawdej wydzielonej dziaJki, do”uszcza się ustanowienie sJuwebno`ci dojazdu, 
b) ”owierzchnia wydzielonych dziaJek nie mowe być mniejsza niw 500 m2, 
c) ”odziaJy mogą być dokonywane na dziaJki o szeroko`ci frontu nie mniejszej niw 20,0 m i kącie ”oJowenia 

granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego w granicach 80° do 100°, 
d) w ”rzy”adku zastosowania innego ”odziaJu na dziaJki niw okre`lony w rysunku ”lanu liniami ”rzerywa-

nymi nie”rzekraczalne linie zabudowy nalewy okre`lać zgodnie z ustaleniami § 3 ustŁ 6 ”kt 3 litŁ bŁ 

9Ł SzczegóJowe warunki zagos”odarowania i ograniczenia zabudowy okre`lać wedJug zasad niniejszego 
rozdziaJu oraz ustaleL rozdziaJu VIIŁ 

10Ł źasady budowy sieci infrastruktury i komunikacji ustala się wedJug rozdziaJów III, IV, V i VI niniejszych 
ustaleLŁ 

ROźŚźIAI III 
Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej 

§ 4Ł 1Ł W zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 

1) zao”atrzenie w wodę z istniejącego ujęcia w Iącku; 
2) do”rowadzenie wody do ”rojektowanych obiektów dla ”otrzeb gos”odarczych, ”rzeciw”owarowych 

i obrony cywilnejŁ Wodę do”rowadzić z istniejącej sieci komunalnej we wsi Nacmierz; 
4) sieć ukJadać ”oza jezdnią w liniach rozgraniczających drogi, w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się 

ukJadanie sieci ”oza ”asem drogowymŁ Sieć uzbroić w hydranty ”rzeciw”owaroweŁ Przej`cia wodociągiem 
”od jezdnią wykonywać ”rzewiertemŁ  
Sieć realizować z ”rzewodów ø 80 - ø 100 mm; 

5) wykonanie ”rzyJączy do ”oszczególnych obiektów ”rzez wJa`ciciela we wJasnym zakresie; 
6) wykorzystanie istniejących studni indywidualnych na terenie miejscowo`ci Nacmierz celem zao”atrzenia 

w wodę w okresie ograniczonych dostaw, obowiązek konserwowania włw studni ustalono w ”lanie wsi  
NacmierzŁ 

2Ł W zakresie gos”odarki `ciekowej ustala się nakaz: 

1) od”rowadzenia `cieków z zagos”odarowanego terenu kanaJami grawitacyjnymi, o ”rzekrojach ø 0,20 m, do 
”rojektowanych ”rze”om”owni w ”lanie wsi Nacmierz, skąd tJoczone będą do kanalizacji w JarosJawcu; 
oczyszczalnia nie wymaga rozbudowy; 

2) ukJadania kanaJów i ”rzewodów tJoczonych w miarę mowliwo`ci w liniach rozgraniczenia dróg, kanaJy ukJa-
dać w terenach utwardzonych, ”rzewody tJoczne ”rowadzić ”oza jezdnią, ”rzej`cia ”od jezdnią wykonywać 
”rzewiertem; 

3) wykonania ”rze”om”owni bezskratkowych, dotyczy to równiew ”rze”om”owni `cieków (lokalnych) na wJa-
snym terenie; 

4) ograniczenia uciąwliwo`ci ”rze”om”owni do granic dziaJki; 
5) wykonania wJączania ”rzewodów tJocznych do kanaJów grawitacyjnych ”o”rzez studzienki roz”ręwneŁ 

3Ł W zakresie wód deszczowych ustala się nakaz: 

1) wody o”adowe z terenów rekreacyjnych gromadzić w zbiornikach i wykorzystywać do ”odlewania ro`lin; 
2) od”rowadzenia wód o”adowych z terenów utwardzonych i dróg na obszarze oznaczonym w ”lanie symbo-

lami 1UT do 6 UT siecią kanalizacji deszczowej do kanaJu _widnik; 
3) wykonania w”ustów deszczowych z osadnikami do ujmowania wód o”adowych; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 742 ｦ PozŁ 145
 
4) oczyszczenia wód deszczowych z terenów utwardzonych, gdzie istnieje mowliwo`ć skawenia wód o”ado-

wych związkami ro”o”ochodnymi, ”rzed w”rowadzeniem do odbiornika w maxŁ sto”niu technicznie mowli-
wym, n”Ł w se”aratorze ”roduktów ro”o”ochodnych (okŁ 99% redukcji związków ro”o”ochodnych), tak by 
sto”ieL zanieczyszczeL nie ”rzekraczaJ do”uszczalnych stęweL zanieczyszczeL zawartych w `ciekach jakie 
mogą być od”rowadzane do urządzeL kanalizacyjnych, do wód ”owierzchniowych i do gruntu; 

5) uzyskania ”ozwolenia wodno”rawnego na od”rowadzenie `cieków deszczowych do wód ”owierzchniowych 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

4Ł W zakresie gazyfikacji ustala się nakaz: 

1) wykonania gazyfikacji caJego terenu ”o wybudowaniu stacji redukcyjnej I° i do”rowadzeniu gazu do miej-
scowo`ci Nacmierz; 

2) do”rowadzenia gazu dla ”otrzeb ”rzygotowania ”osiJków, cie”Jej wody i ”otrzeb grzewczych; 
3) realizowania sieci gazowej `redniego ci`nienia o ”rzekrojach ø 90 - ø 110 mm; ”odJączenia odbiorców ”o-

”rzez indywidualne reduktory ”rzewidziane do zasilania odbiorców domowych; 
4) ukJadania gazociągów w ”asach zieleni i ”od chodnikami, a w szczególnych ”rzy”adkach ”od asfaltem ”rzy 

zachowaniu odlegJo`ci bez”iecznej od ”ozostaJych elementów uzbrojenia ”odziemnego i obiektów naziemnychŁ 

5Ł W zakresie gos”odarki cie”lnej ustala się nakaz: 

1) zao”atrzenia w cie”Jo z kotJowni indywidualnych; 
2) ”rzygotowania cie”Ja dla ”otrzeb grzewczych dla obiektów realizowanych na Obszarze Chronionego Krajo-

brazu z kotJowni indywidualnych o”artych wyJącznie o ”aliwo tzwŁ ekologiczne (gaz ziemny, energia elek-
tryczna, gaz ”ro”an-butan, ”om”y cie”lne, olej o”aJowy, drewno, sJoma), dla ”ozostaJych obiektów ”o do-
”rowadzeniu gazu do Nacmierza kotJownie na ”aliwo staJe nalewy sukcesywnie likwidować; 

3) nie ”rzekraczania warto`ci stęweL do”uszczalnych okre`lonych w ”rze”isach szczególnych ”rzy w”rowa-
dzaniu zanieczyszczeL do ”owietrzaŁ 

6Ł W zakresie utylizacji od”adów staJych ustala się nakaz: 

1) zorganizowanego wywozu od”adów staJych na istniejące wysy”isko urządzone w Bylicy, ”rzez sJuwby s”e-
cjalistyczne; 

2) w”rowadzania sto”niowej segregacji od”adówŁ 

7Ł W zakresie melioracji ustala się nakaz: 

a) odtworzenia urządzeL melioracyjnych w ”rzy”adku ich naruszenia zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) na eta”ie ”rojektu technicznego dokonać zgJoszenia do wJa`ciwego zarządcy urządzeL melioracyjnych 

”rzedstawiając ”lan realizacyjny zagos”odarowania kawdej dziaJki z oznaczeniem zmian sieci drenarskiej, 
c) wykonania ”rze”ustów ”od ”rzej`ciami i drogami nad rowami, 
d) ”rzywrócenia uszkodzonych skar” i ”rze”ustów do stanu ”o”rzedniego w ”rzy”adku ich uszkodzenia, ”ozo-

stawienia dotychczasowego ”rze`witu rowów i ”rze”ustów ”rzy ich ”rzekraczaniu, 
e) ”ozostawienia 2 m ”asa terenu wolnego od zainwestowania wzdJuw istniejących urządzeL melioracyjnych 

dla ich konserwacji, 
f) zachowania dotychczasowego ukJadu stosunków wodnych w glebie, 
g) na”rawy i modernizacji urządzeL melioracyjnych ”odziemnych ”rzez wJa`ciciela dziaJki, na której urządzenie 

jest usytuowaneŁ 

8Ł W zakresie ochrony ”rzed haJasem ustala się nakaz: 

1) zachowania do”uszczalnego ”oziom haJasu dla ”oszczególnych rodzajów zabudowy wg ”rze”isów odrębnychŁ 

9Ł Przy ”rojektowaniu i realizacji sieci uwzględnić dokumentację techniczną badaL ”odJowa gruntowegoŁ 

10Ł Nie ustala się trasy sieci w granicach dziaJekŁ 

11Ł Sieci realizować zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymiŁ 
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ROźŚźIAI IV 
Ustalenia w zakresie komunikacji 

§ 5Ł Okre`la się nastę”ujące ”arametry ”rojektowanego ukJadu drogowego: 

1) istniejące drogi ”owiatowe klasy zbiorczej w ”rzy”adku modernizacji winny mieć ”arametry: 
ｦ szeroko`ć w liniach rozgraniczających bez zmian, 
ｦ jedną jezdnię z dwoma ”asami ruchu o szerŁ ”o 3,50 m, 
ｦ w ”rzekroju drogi ”rzynajmniej jednostronny chodnik o szeroko`ci nie mniejszej niw 1,25 m, wskazane 

jest urządzenie `ciewki rowerowej o szeroko`ci nie mniejszej niw 2,0 m, 
ｦ do”uszcza się stosowanie ”asów ”ostojowych; 

2) droga gminna klasy lokalnej w ”rzy”adku urządzania winna mieć ”arametry: 
ｦ szeroko`ć w liniach rozgraniczających bez zmian, 
ｦ jedną jezdnię z dwoma ”asami ruchu o szerŁ ”o 3,0 m, 
ｦ w ”rzekroju drogi ”rojektować ”rzynajmniej jednostronny chodnik o szeroko`ci nie mniejszej niw 1,25 m; 

3) drogi nie”ubliczne wewnętrzne klasy dojazdowej w ”rzy”adku urządzania winny mieć ”arametry: 
ｦ szeroko`ć w liniach rozgraniczających istniejąca bez zmian, 
ｦ jedną jezdnię z dwoma ”asami ruchu o szerŁ ”o 2,25 m, 
ｦ w ”rzekroju drogi ”rojektować ”rzynajmniej jednostronny chodnik o szeroko`ci nie mniejszej niw 1,25 m, 

do”uszcza się ”rojektowanie ulic jedno”rzestrzennychŁ 

ROźŚźIAI V 
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji 

§ 6Ł 1Ł źasilenie zabudowy z istniejącego GPź PieLkowo siecią istniejących i ”rojektowanych linii `redniego 
na”ięcia 15kVŁ Istniejące i ”rojektowane stacje transformatorowe w Nacmierzu mogą zasilić czę`ć ”rojektowa-
nych dziaJek od strony ”oJudniowo-zachodniejŁ Projektowana stacja sJu”owa 15ł0,4kV na terenie oznaczonym 
symbolem 8ś swoim zasięgiem obejmie ”ozostaJą czę`ć dziaJekŁ Stację zasilić kablem z istniejącej sieci na”o-
wietrznej lub z sieci kablowej ”o jej zrealizowaniu w Nacmierzu zgodnie oznaczeniem w rysunku ”lanuŁ 

3Ł Od stacji transformatorowych do miejsc ”oboru mocy - ”rojektowanych obiektów kubaturowych, wyko-
nać linie kabloweŁ Kable ukJadać w liniach rozgraniczenia drógŁ Na granicy dziaJek zamontować zJącza kablowe 
zintegrowane z ukJadami ”omiarowymi zasilane jedno lub dwustronnieŁ 

4Ł W zakresie telekomunikacji: 

1) ”odJączenia do sieci telekomunikacyjnej ”rzewodowej wykonać w o”arciu warunki techniczne o”eratora sieci; 
2) sieć rozdzielczą kablową w”rowadzić do szafek na dziaJkach, zJącza zabez”ieczać osJonami; 
3) wykonać zabez”ieczenia ”rzeciw”rądowe i ”rze”ięciowe oraz uziomyŁ 

ROźŚźIAI VI 
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

§ 7Ł 1Ł Przy ”rojektowaniu obiektów na terenie o”racowania wskazane jest wyznaczenie ”omieszczeL na 
ukrycia czę`ciowo ”rzygotowane o ws”óJczynniku ochrony K>100Ł 

2Ł źao”atrzenie w wodę wykonać zgodnie z § 4 ustŁ 1 niniejszych ustaleLŁ 

źe względu na ”oJowenie terenu na granicy wsi Nacmierz za”otrzebowanie wody w okresie ograniczonych do-
staw ustala się jak dla miejscowo`ci NacmierzŁ źa”otrzebowanie to wynosi: 

ｦ Q niezbędne 37,00 m3łdŁ (1,54 m3łh), 
ｦ Q minŁ niezbędne 15,2 m3łdŁ; (0,62 m3łh)Ł 
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Potrzeby te zas”okoi ujęcie w JarosJawcu lub studnia na terenie cam”ingu - MikoJajek o wydajno`ci 38 m3łh 
usytuowana w JarosJawcu lub studnia o wydajno`ci 25 m3łh na terenie źHP Iódu usytuowana na zachód od 
JarosJawca w odlegJo`ci okŁ 1,0 kmŁ 

W ”rzy”adku braku ”rądu ”otrzeby niezbędne minimalne zas”okoją studnie ko”ane istniejące na ”rywatnych 
”osesjachŁ W sytuacji awaryjnej nalewy zorganizować dowóz wodyŁ 

3Ł PodJączenie obiektów do sieci komunalnej ”od warunkiem zagwarantowania awaryjnego uródJa energii 
s”eJnia wymogi stawiane wodociągom w okresie ograniczonych dostawŁ 

4Ł O`wietlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów wykonać w s”osób umowliwiający szybkie ”rzystoso-
wanie do ”otrzeb obrony cywilnejŁ 

5Ł Teren o”racowania jest objęty zasięgiem akustycznym syreny alarmowej (syrena alarmowa Strawy Po-
warnych w Nacmierzu)Ł 

6Ł Istniejące i ”rojektowane drogi s”eJniają wymogi dróg ewakuacyjnychŁ 

ROźŚźIAI VII 
Ustalenia szczegóJowe 

§ 8Ł 1Ł Ustalenia dla terenów zabudowy turystycznej: 
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ROźŚźIAI VIII 
Prze”isy koLcowe 

§ 9Ł źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego na cele nierolnicze i niele`ne wg 
”oniwszej tabeli: 

Klasy bonitacyjne Powierzchnia (ha) 

IIII  0,18  
RIIIb  0,08  

RIVa 4,45 
RIVb 1,86 
Razem 6,57 

 

w tym decyzją: 

Powierzchnie terenów łhał Nr decyzji 
Klasa IV 

MarszaJka Województwa 
źachodnio”omorskiego, 
decyzją nr  
WRiO_-IV-śN-6080-38ł08 
z dnia 18 sier”nia 2008 rŁ 

6,31 

Razem 6,31 
 

§ ńŃŁ Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy PostominoŁ 

§ ńńŁ 1Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

2Ł UchwaJa, o której mowa w ustŁ 1 ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminyŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Bogdan NiewiLski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXVIł265ł08 
Rady Gminy Postomino 

z dnia 15 grudnia 2008 rŁ (”ozŁ 145) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 

Rozstrzygnięcie uwag do miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
terenu ”oJowonego w obrębie Iącko 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) stwierdzam, we do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-
strzennego trenu ”oJowonego w obrębie Iącko - nie wniesiono uwagŁ 

źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) stwierdzam, we ”lan nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 

PozŁ ń46 
 

UCHWAIA NR XXXIIIł272łŃ8 
Rady Miejskiej w Pyrzycach 

z dnia 3Ń ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie ”oboru ”odatków lokalnych w drodze inkasa, okre`lenia inkasentów 
i wysoko`ci wynagrodzenia za inkasoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591, ŚzŁ UŁ z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, Nr 214, 
”ozŁ 1806, Nr 153, ”ozŁ 1271, Nr 214, ”ozŁ 1806, ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, Nr 162, ”ozŁ 1568 
ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203, ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441, Nr 175, 
”ozŁ 1457, ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128, Nr 181, ”ozŁ 1337; ŚzŁ UŁ z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, 
”ozŁ 974, Nr 173, ”ozŁ 1218) artŁ 6 ustŁ 12 i artŁ 19 ”kt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rŁ o ”odatkach 
i o”Jatach lokalnych (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 121, ”ozŁ 844; z 2005 rŁ Nr 143, ”ozŁ 1199; z 2006 rŁ Nr 220, 
”ozŁ 1601, Nr 225, ”ozŁ 1635, Nr 249, ”ozŁ 1828, Nr 251, ”ozŁ 1847, Nr 245, ”ozŁ 1775; z 2006 rŁ Nr 245, 
”ozŁ 1775, Nr 249, ”ozŁ 1828, ŚzŁ UŁ z 2008 rŁ Nr 93, ”ozŁ 585, Nr 116, ”ozŁ 730) oraz artŁ 6b ustawy z dnia 
15 listo”ada 1984 rŁ o ”odatku rolnym (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 136, ”ozŁ 969; z 2005 rŁ Nr 143, ”ozŁ 1199, 
2006 rŁ Nr 191, ”ozŁ 1412, Nr 249, ”ozŁ 1825, Nr 245, ”ozŁ 1775; z 2007 rŁ Nr 109, ”ozŁ 747; z 2008 rŁ 
Nr 116, ”ozŁ 730) oraz artŁ 6 ustŁ 8 ustawy z dnia 30 ”audziernika 2002 rŁ o ”odatku le`nym (ŚzŁ UŁ z 2002 rŁ 
Nr 200, ”ozŁ 1682, Nr 216, ”ozŁ 1826; z 2005 rŁ Nr 143, ”ozŁ 1199, Nr 164, ”ozŁ 1365, Nr 179, ”ozŁ 1484; 
z 2006 rŁ Nr 245, ”ozŁ 1775, Nr 249, ”ozŁ 1825; z 2008 rŁ Nr 116, ”ozŁ 730), w związku z artŁ 9, artŁ 28 § 4 
i artŁ 31 ustawy z dnia 29 sier”nia 1997 rŁ - Ordynacja ”odatkowa (tekst jednŁ ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 8, ”ozŁ 60, 
Nr 85, ”ozŁ 727, Nr 86, ”ozŁ 732; Nr 143, ”ozŁ 1199; z 2006 rŁ Nr 66, ”ozŁ 470, Nr 104, ”ozŁ 708, Nr 217, 
”ozŁ 1590, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 112, ”ozŁ 769, Nr 120, ”ozŁ 818; Nr 192, ”ozŁ 1378; z 2008 rŁ 
Nr 118, ”ozŁ 745, Nr 141, ”ozŁ 888; Nr 180, ”ozŁ 1109) Rada Miejska uchwala, co nastę”uje: 


