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 UCHWAŁA Nr IX/85/2011

Rady Gminy Słupsk

 z dnia 5 sierpnia 2011 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

w obrębie geodezyjnym Wrzeście – Kępno, gmina Słupsk.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241) oraz art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005r., Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220, poz. 1413), Rada Gminy Słupsk, na wniosek Wójta 
Gminy Słupsk uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/83/2011 
Rady Gminy Słupsk, z dnia 5 sierpnia 2011 r., uchwala 
się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście – Kępno, 
gmina Słupsk.

§ 2

1. Granice planu obejmują obręb geodezyjny Wrzeście 
- Kępno, gmina Słupsk, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Powierzchnia planu wynosi ok. 1099,0 ha.

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina posiadała 

udział własny niezbCdny do ubiegania siC oWrodki pomocowe. 

IV. Wsparcie finansów gminy Wrodkami zewnCtrznymi (kredytami, pocyczkami, dotacjami, 

emisj> obligacji), w celu zapewnienia Wrodków na szczególnie kosztowne w realizacji 

projekty, np. w zakresie infrastruktury technicznej i drogownictwa. 

Zasady prowadzenia polityki finansowej: 

I. Konstruowanie rocznych budcetów powinno odbywa5 siC w kontekWcie wieloletniej polityki 

finansowej gminy, nastawionej na realizacjC inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

II. `ródła finansowe zwi>zane z korzyWciami opracowanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne, opłat adiacenckich itp.) powinny by5
przeznaczone na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny. Opłaty z tytułu renty planistycznej 

oraz opłaty adiacenckie winny by5 Wci>gane w kacdym przypadku.  

§ 3

  Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik nr 1 stanowiący rysunek miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego (część terenu 
przeznaczona pod zainwestowanie w miejscowości 
Wrzeście) wykonany na mapie do celów planistycznych 
w skali 1:2000, którego integralną częścią jest wyrys ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy;

2) załącznik nr 2 stanowiący rysunek miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego (część terenu 
przeznaczona pod zainwestowanie w miejscowości 
Kępno) wykonany na mapie do celów projektowych w 
skali 1:2000, którego integralną częścią jest wyrys ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy;

3) załącznik nr 3 stanowiący rysunek miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (obszar poza terena-
mi przeznaczonymi pod zainwestowanie) wykonany na 
mapie do celów projektowych w skali 1:5000, którego 
integralną częścią jest wyrys ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) załącznik nr 4 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu;

5) załącznik nr 5 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań włas-
nych gminy oraz zasadach ich fi nansowania.

§ 4

  Na ustalenia planu miejscowego składają się:
1) ustalenia tekstowe, w skład których wchodzą:
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a) ustalenia ogólne;
b) ustalenia szczegółowe zawarte w kartach terenu;

2) rysunek planu stanowiący Załączniki nr 1, 2 oraz 3 do 
niniejszej uchwały.

DZIAŁ I

Ustalenia ogólne

§ 5

  Defi nicje użytych pojęć w ustaleniach niniejszego planu 
są następujące:

  1) uchwała – niniejsza uchwała;
  2) teren – część obszaru objętego planem, wyznaczo-

na na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o 
jednakowym przeznaczeniu oznaczony numerem 
porządkowym i symbolem;

  3) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z aktami     
wykonawczymi;

  4) wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzona 
od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu 
do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny 
stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropoda-
chu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z 
grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, 
albo do najwyżej położonej górnej powierzchni 
przekrycia;

  5) kondygnacja – kondygnacja naziemna;
  6) powierzchnia zabudowy – określa maksymalną 

dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki;

  7) proponowane podziały wewnętrzne – propozycja 
podziału terenu na działki, z którą może być zgod-
ny projekt podziału nieruchomości; przy innym 
podziale zachować parametry działki określone w 
poszczególnych kartach terenu;

  8) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, poza które 
nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków, 
a wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą 
być wysunięte poza tą linię więcej niż 1,5 m, (w 
przypadku nadbudowy istniejących budynków do-
puszcza się odstępstwo od wyznaczonej na rysunku 
planu linii zabudowy po wcześniejszym uzyskaniu 
zgody właściwego zarządcy drogi)

  9) droga wewnętrzna – droga w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
przy czym dojazd do działek z dróg wewnętrznych 
wymaga prawnego zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej poprzez tę drogę wewnętrzną;

10) stan istniejący – stan na rok 2010;
11) wielkoformatowy nośnik reklamowy – nośnik rekla-

mowy, którego powierzchnia przekracza 2,00 m2;
12) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia 

niezabudowana i nieutwardzona, pokryta roślin-
nością urządzoną lub naturalną, a także wodą;

13) modernizacja – działania mające na celu poprawę 
jakości obiektów i urządzeń; ich unowocześnienie 
w ramach istniejących gabarytów.

§ 6

  Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu, 
a w odniesieniu do ulic – oznaczenie klasy;

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) strefa bezpieczeństwa od napowietrznej linii elektro-

energetycznej SN 15kV.

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania

§ 7

  Obszar planu obejmuje łącznie 454 tereny w tym:
1) 343 tereny oznaczonych numerami porządkowymi od 

1/01 do 1/186, od 2/01 do 2/40, oraz od 3/01 do 3/117 i 
następującymi symbolami literowymi oznaczającymi 
przeznaczenie terenów:
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej,
b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej,
c) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usług,
d) U – tereny zabudowy usługowej,
e) UK – tereny usług kultury,
f) UO – tereny usług oświaty,
g) U/P – tereny usług i obiektów produkcyjnych, skła-

dów i magazynów,
h) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
i)  R – tereny rolnicze,
j)  ZC – cmentarze,
k) ZP – tereny zieleni urządzonej,
l)  ZK – tereny zieleni krajobrazowej,
m) ZL – lasy,
n) WS – wody powierzchniowe;
o) W – tereny infrastruktury technicznej - wodociągi;
p) K – tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja;

2) 111 terenów komunikacji oznaczonych numerami po-
rządkowymi od 1/01 do 1/74, 2/01 do 2/12 oraz od 3/01 
do 3/24 i następującymi symbolami literowymi:
a) KDZ – tereny dróg publicznych, droga zbiorcza,
b) KDD – teren dróg publicznych, droga dojazdowa,
c) KDW – tereny dróg wewnętrznych
d) KDX – tereny ciągów pieszo - jezdnych

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8

  Przy realizacji zagospodarowania obszaru objętego pla-
nem ustala się zachowanie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, określonych niniejszą uchwałą, w 
tym w szczególności:

1) ustala się parametry zabudowy zgodne z zasadami 
określonymi w kartach terenu;

2) ustala się stosowanie kolorystyki elewacji zharmo-
nizowanej z otoczeniem;

3) na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U, 
MW, U, UO, UK, U/P i RM ustala się obowiązek reali-
zacji zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym;

4) ustala się, że różnice w parametrach zabudowy 
odnoszące się do wysokości zabudowy oraz kąta 
nachylenia połaci dachowych, nie mogą odbiegać 
więcej niż o 5% od wartości określonych w kartach 
terenu.
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Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9

  Na obszarze objętym planem, poza terenami przezna-
czonymi w planie pod inwestycje, należy zapobiegać i 
przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi, w tym celu 
zakazuje się niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, 
gleby i rzeźby terenu poprzez niekorzystne przekształcenie 
ich budowy, oraz przez niewłaściwe zbieranie odpadów;

§ 10

  Na obszarze objętym planem zakazuje się prowadzenia 
prac, trwale i niekorzystnie, naruszających panujące na 
obszarze objętym planem oraz w jego sąsiedztwie stosunki 
gruntowo – wodne;

§ 11

  Planem ustala się obowiązek wyposażenia nierucho-
mości w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania 
odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

§ 12

  Na obszarze objętym planem ustala się zachowanie 
dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami 
prawa;

§ 13

  W nowopowstających budynkach nakazuje się stoso-
wanie niskoemisyjnych źródeł ciepła;

§ 14

  Na obszarze planu ustala się zachowanie istniejących 
terenów zieleni, cennych zbiorowisk roślinnych itp. oraz 
zaleca się wprowadzenie zadrzewień i zakrzaczeń jako 
uzupełnień przestrzennych;

§ 15

  W granicach planu należy zachować istniejące wody 
śródlądowe i zapewnić do nich dostęp odpowiednim 
służbom w celu ich konserwacji i prawidłowego funkcjo-
nowania;

§ 16

  Na terenie planu ustala się obowiązek zachowania 
charakterystycznych cech krajobrazu kulturowego, w 
tym historycznego układu dróg oraz tradycyjnych cech 
zabudowy.

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej

§ 17

  W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji 
przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska 
archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane 
i ziemne zobowiązane są zabezpieczyć znalezisko, wstrzy-
mać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i 
niezwłocznie powiadomić właściwy organ ochrony zabyt-
ków;

§ 18

  Ochronę zabytków archeologicznych występujących w 
granicach planu, określono poprzez wyznaczenie dwóch 
stref ochrony archeologicznej obejmujących łącznie 23 
stanowiska archeologiczne:

a) W strefi e WII częściowej ochrony archeologiczno 
– konserwatorskiej występuje jedenaście stanowisk 
archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewiden-
cji zabytków, które posiadają istotne wartości dla 
dziedzictwa kulturowego gminy i budują jej lokalną 
tożsamość. Zaznaczone są one na rysunku następu-
jącymi symbolami:

  W.II.1 – woj. ewidencja zabytków AZP 7-30/1 w miej-
scowości Kępno nr 1, osada kultury pomorskiej, dz. 
nr 16 i 17/1

  W.II.2- woj. ewidencja zabytków AZP 7-30/4, w miej-
scowości Kępno nr 4, osada kultury pomorskiej, dz. 
nr 107/1

  W.II.3- woj. ewidencja zabytków AZP 7-30/5, w miej-
scowości Kępno st. 5, osada kultury pomorskiej, dz. 
nr 355

  W.II.4- woj. ewidencja zabytków AZP 7-30/7, w miej-
scowości Wrzeście st. 9, osada kultury pomorskiej, 
dz. nr 172/3

  W.II.5- woj. ewidencja zabytków AZP 7-30/8, w miej-
scowości Wrzeście st. 10, osada kultury pomorskiej, 
dz. nr 172/3 i 286

  W.II.6- woj. ewidencja zabytków AZP 7-30/9, w miej-
scowości Wrzeście st. 11, osada kultury pomorskiej, 
dz. nr 408/1

  W.II.7- woj. ewidencja zabytków AZP 7-30/10, w miej-
scowości Wrzeście st. 12, osada kultury pomorskiej, 
dz. nr 1/9

  W.II.8- woj. ewidencja zabytków AZP 7-30/11, w miej-
scowości Wrzeście st. 13, osada kultury pomorskiej, 
dz. nr 1/9

  W.II.9- woj. ewidencja zabytków AZP 7-30/12, w miej-
scowości Wrzeście st. 14, osada kultury pomorskiej, 
dz. nr 1/9

  W.II.10- woj. ewidencja zabytków AZP 7-30/18, w 
miejscowości Wrzeście st. 20, osada kultury pomor-
skiej, dz. nr 1/9

  W.II.11- woj. ewidencja zabytków AZP 7-30/16, w 
miejscowości Wrzeście st. 18, osada kultury pomor-
skiej, dz. nr 1/9

b) W strefi e WIII ograniczonej ochrony archeologiczno 
– konserwatorskiej występuje 12 stanowisk archeolo-
gicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków 
o mniejszej lub nierozpoznanej wartości kulturowej. 
Oznaczone są one na rysunku planu następującymi 
symbolami:

  W.III.1- ewidencja zabytków AZP 7-30/2 w miejsco-
wości Kępno st. 2 osada kultury pomorskiej i śred-
niowiecza (XV – XVI w.), dz. nr 17/1

  W.III.2- ewidencja zabytków AZP 7-30/3 w miejsco-
wości Kępno st. 3 osada kultury pomorskiej i śred-
niowiecza (XV – XVII w.), dz. nr 2/22

  W.III.3- ewidencja zabytków AZP 7-30/6 w miejsco-
wości Kępno st. osada kultury pomorskiej i średnio-
wiecza (XVII – XVIII w.), dz. nr 26/1

  W.III.4- ewidencja zabytków AZP 7-30/20 w miejsco-
wości Wrzeście st. 22 osada kultury pomorskiej i 
średniowiecza (XVI – XVII w.)dz. nr 1/3 i 1/4

  W.III.5- ewidencja zabytków AZP 7-30/21 w miejsco-
wości Wrzeście st. 23 osada kultury pomorskiej i 
średniowiecza (XV – XVI w.), dz. nr 1/4 i 414/2

   W.III.6- ewidencja zabytków AZP 7-30/13 w miejsco-
wości Wrzeście st. 15 osada kultury pomorskiej i 
średniowiecza (XV – XVI w.), 409/1

  W.III.7- ewidencja zabytków AZP 7-30/14 w miejsco-
wości Wrzeście st. 16 osada kultury pomorskiej, dz. 
nr 1/7 i 1/9
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  W.III.8- ewidencja zabytków AZP 7-30/15 w miejsco-
wości Wrzeście st. 17 osada kultury pomorskiej i 
średniowiecza (XV – XVI w.), dz. nr 1/9

  W.III.9- ewidencja zabytków AZP 7-30/A w miejsco-
wości Wrzeście osada kultury pomorskiej, nr dz. 
181/1

  W.III.10- ewidencja zabytków AZP 7-30/B w miej-
scowości Wrzeście osada kultury pomorskiej, nr dz. 
409/1 i 1/7

  W.III.11- ewidencja zabytków AZP 7-30/C w miej-
scowości Wrzeście osada kultury pomorskiej, nr dz. 
409/1

  W.III.12- ewidencja zabytków AZP 7-30/D w miej-
scowości Wrzeście osada kultury pomorskiej, dz. nr 
1/9

§ 19

1. Na obszarze stref WII częściowej ochrony archeologicz-
no – konserwatorskiej ustala się:
a) zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych i in-

westycyjnych bez zgody właściwego organu ochrony 
zabytków, który każdorazowo określi inwestorowi, 
w wydanym pozwoleniu, zakres niezbędnych do 
wykonania archeologicznych badań ratowniczych 
wyprzedzających proces zainwestowania terenu.

b) obowiązek wystąpienia inwestora do właściwego 
organu ochrony zabytków z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na badania z 3 - miesięcznym wyprze-
dzeniem w celu wykonania archeologicznych badań 
ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwesty-
cyjnych z badaniami;

2. Na obszarze stref WIII ograniczonej ochrony archeolo-
giczno – konserwatorskiej, ustala się:
a) obowiązek przeprowadzenia, dla wszystkich inwe-

stycji lokalizowanych w strefach WIII, inwentaryza-
cyjnych badań archeologicznych w formie nadzoru 
archeologicznego prowadzonego w trakcie realizacji 
inwestycji, po zakończeniu których teren może być 
trwale zainwestowany,

b) w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych 
należy przeprowadzić archeologiczne badania ratow-
nicze,

c) zakres niezbędnych badan archeologicznych każdo-
razowo określi inwestorowi właściwy organ ochrony 
zabytków w wydanym zezwoleniu.

d) inwestor jest zobowiązany do powiadomienia właś-
ciwego organu ochrony zabytków o zamiarze rozpo-
częcia prac inwestycyjnych w terminie nie krótszym 
niż 2 tygodnie od faktycznego rozpoczęcia prac;

§ 20

  W granicach planu zlokalizowany jest kościół wraz z 
otoczeniem wpisany do rejestru zabytków, nr rejestru A-
1421. Dla ww. obiektu, zaznaczonego na rysunku planu, 
wszelkie działania określają przepisy odrębne.

§ 21

1. W granicach planu zlokalizowane są następujące obiek-
ty, znajdujące się w ewidencji zabytków:
a) budynek mieszkalny nr 31, (koniec XIX wieku, sza-

chulcowy),
b) pastorówka, obecnie budynek mieszkalny nr 23 (II 

poł. XIX w., murowany i szachulcowy),
c) cmentarz

2. Dla obiektów budowlanych znajdujących się w ewiden-
cji zabytków, zaznaczonych na rysunku planu, ustala 
się:

a) zachować pierwotny materiał ścian zewnętrznych w 
budynku o konstrukcji szachulcowej,

b) nie tynkować drewnianych elementów konstrukcji 
ścian zewnętrznych,

c) przed przystąpieniem do remontu dachu lub elewacji 
wystąpić o wytyczne konserwatorskie do Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku,

3. Dla cmentarza, znajdującego się w ewidencji zabytków, 
ustala się:
a) obowiązek zachowania i uporządkowania zieleni 

wysokiej oraz nagrobków,
b) rewaloryzację zabytkowego cmentarza na podstawie 

planu rewaloryzacji, który należy uzgodnić z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków

Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej

§ 22

  Dla potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
obowiązują ustalenia szczegółowe zawarte w kartach 
terenu;

§ 23

  W zakresie oddziaływania przestrzeni prywatnych na 
przestrzeń publiczną ustala się:

a) zakaz lokalizacji nośników wielkoformatowych;
b) inne nośniki reklamowe muszą być ściśle związane 

z wykonywaną na miejscu działalnością.

Rozdział 6
Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji

§ 24

  Dostępność drogowa terenów jest określona w kartach 
terenu;

§ 25

  Ustala następujące minimalne wskaźniki parkingowe 
do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych:

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

2) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie 
wielorodzinnej;

3) 1 miejsce postojowe na 50,0 m2 powierzchni użyt-
kowej usług lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe 
na 1 obiekt i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 5 
zatrudnionych;

§ 26

  Sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgrani-
czających terenu dróg należy lokalizować na warunkach 
określonych przez zarządcę drogi.

Rozdział 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej

§ 27

  Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:
a) zabudowy w obrębie Wrzeście z rozbudowanych, 

zbiorowych urządzeń wodociągowych wsi Wrze-
ście i Lubuczewo; docelowo system wodociągowy 
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połączyć z wodociągiem grupowym Swochowo 
– Siemianice i ujęciem wody w Swochowie 
– obiektów położonych poza granicami planu;

b) zabudowy w obrębie Kępno ze zbiorowych urzą-
dzeń wodociągowych (sieci wodociągowej, ujęcia 
wody wraz ze stacją wodociągową) wsi Kępno; 
do czasu ich budowy zapotrzebowanie na wodę 
realizować z ujęć indywidualnych;

c) w warunkach specjalnych z ujęcia wody we Wrześ-
ciu (ujęcie awaryjne);

d) wodociągi we Wrześciu i Kępnie powinny zapew-
niać wymaganą ilość wody do celów przeciwpo-
żarowych. W przypadku, gdy zasoby wody dostar-
czanej wodociągiem w Kępnie, nie zapewnią jej 
wymaganej ilości do celów przeciwpożarowych, 
w granicach jednego z terenów zieleni krajobrazo-
wej, wykonać przeciwpożarowy zbiornik wodny,

2) zaopatrzenie w energię cieplną:
a) z indywidualnych źródeł ciepła zlokalizowanych 

w obiektach należących bezpośrednio do ich od-
biorców, w których preferowane są niskoemisyjne 
i nieemisyjne nośniki energii.

3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego 

napięcia, na warunkach określonych przez zarząd-
cę sieci,

b) podziału nowych terenów budowlanych należy 
dokonywać w porozumieniu z zarządcą sieci 
elektroenergetycznej w celu ewentualnego wy-
znaczenia terenów pod stacje transformatorowe, 
przyjmuje się możliwość budowy stacji transfor-
matorowych na obszarze planu, o ile nie naruszy 
to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych 
właścicieli terenów,

c) nowoprojektowane sieci SN i NN należy realizo-
wać w pasach drogowych poza jezdnią,

d) usunięcie wszelkich kolizji istniejących sieci z 
obiektami projektowanymi winno odbywać się 
w porozumieniu z zarządca sieci;

4) odprowadzenie ścieków komunalnych:
a) rozbudowanym na terenie wsi Wrzeście i Kęp-

no zbiorowym systemem kanalizacji sanitarnej 
(grawitacyjno – pompowym) aglomeracji Słupsk, 
którym poprzez urządzenia kanalizacyjne wsi 
Lubuczewo, Swochowo, Siemianice zostaną 
odprowadzone na oczyszczalnię ścieków w Słup-
sku, gdzie przed wprowadzeniem do rzeki Słupi 
zostaną unieszkodliwione;

b) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, 
dopuszcza się stosowanie rozwiązań indywidu-
alnych, polegających na gromadzeniu ścieków 
w zbiornikach bezodpływowych i ich wywóz 
sprzętem asenizacyjnym do najbliższego punktu 
zlewnego lub odprowadzenie do ziemi lub wód 
powierzchniowych po wcześniejszym oczyszcze-
niu na oczyszczalniach przydomowych do warto-
ści określonych w obowiązujących przepisach;

c) po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i 
towarzyszących jej urządzeń (przepompowni 
ścieków) zbiorniki bezodpływowe zlikwidować, a 
ścieki komunalne odprowadzać do sieci kanaliza-
cyjnej;

d) dopuszcza się wydzielenie innych niż przewidziane 
w planie, terenów pod przepompownie ścieków w 
ramach podstawowego przeznaczenia terenów;

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
a) z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, mało uciążliwych usług na własny nie-
utwardzony teren, do ziemi poprzez indywidualne 
urządzenia do wsiąkania lub siecią kanalizacji 
deszczowej do rowów melioracyjnych i cieków 
wodnych,

b) z zanieczyszczonych, szczelnych terenów usług i 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
po uprzednim oczyszczeniu na lokalnym urządze-
niu oczyszczającym do ziemi lub sieci kanalizacji 
deszczowej, którą spłyną do wód powierzchnio-
wych,

c) z terenu dróg do przydrożnych rowów trawia-
stych lub siecią kanalizacji deszczowej do wód 
powierzchniowych,

d) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepusz-
czalnej do utwardzania podjazdów, dojść i miejsc 
postojowych wszędzie tam, gdzie wody opadowe 
i roztopowe nie wymagają oczyszczania oraz 
wtórne wykorzystanie wód opadowych zebranych 
z dachów.

6) postępowanie z odpadami:
a) odpady komunalne gromadzić selektywnie w 

szczelnych pojemnikach lub workach oraz wy-
dzielonych miejscach w granicach nieruchomości 
(odpady wielkogabarytowe), a następnie wywozić 
za pośrednictwem koncesjonowanego podmiotu 
gospodarczego do najbliżej położonych miejsc, 
gdzie zostaną poddane odzyskowi lub unieszkod-
liwione (Regulaminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Słupsk).

b) z odpadami innymi niż komunalne postępować w 
sposób określony w przepisach prawa miejscowe-
go (Plan gospodarki dla Gminy Słupsk);

§ 28

  Dopuszcza się przebudowę lub likwidację istniejących 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej po uzgodnieniu 
z ich właścicielem.

§ 29

  Zapewnić dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, położonych poza liniami rozgraniczającymi 
dróg ich właścicielom.

§ 30

  Zachować istniejące urządzenia melioracji szczegó-
łowych; dopuszcza się ich przebudowę pod warunkiem 
zapewnienia ciągłości przepływu wód gruntowych oraz 
uzgodnienia zakresu ich przebudowy z zarządcą urządzeń; 
obowiązuje zakaz wprowadzania wód opadowych i rozto-
powych do sieci drenarskiej.

§ 31

  W obrębie terenów budowlanych należy zapewnić drogi 
dojazdowe dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpoża-
rowej.

§ 32

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, szczegóło-
we zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości ob-
jętych planem miejscowym, szczególne warunki zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów oraz 
stawki procentowe zawarte są w poszczególnych kartach 
terenów zawartych w ustaleniach szczegółowych.
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DZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe

§ 33

  Ustalenia szczegółowe dla 454 terenów, o których mowa 

w § 7, wydzielonych na rysunku liniami rozgraniczającymi, 
zawartych w 45 kartach terenu, są następujące:

Karta 

Nr1. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/01-MN 1/02-MN  

2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny zabudowane) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 

od linii rozgraniczaj cej teren 1.01-MN, od drogi 
dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu 

   Nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od 
drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu 

   Nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 10, 00 
m od linii rozgraniczaj cej teren 1.02-MN, od terenu 
oznaczonego symbolem WS, zgodnie z rysunkiem 
planu 

   Nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 50, 00 
m od linii rozgraniczaj cej teren 1.02-MN, od terenu 
oznaczonego symbolem ZC, zgodnie z rysunkiem 
planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa 
mieszkaniowa 

do II kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, maks. 
9,00 m. Podpiwniczenie budynku 
dopuszcza si  tylko i wy cznie na 
terenie 1/01-MN 

   zabudowa 
gospodarcza 
i gara owa 

I kondygnacja, nie wi cej ni  5,50 
m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

zabudowa 
mieszkaniowa 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o k cie nachylenia 
po aci dachowej:30° ÷ 45° 

   zabudowa 
gospodarcza 
i gara owa 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o kacie nachylenia 
po aci dachowej: 30° ÷ 45°, 
dopuszcza si  dachy 
jednospadowe o k cie nachylenia 
po aci do 30° 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 
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 5.9 Inne niezgodne z planem istniej ce budynki mog  by  
poddawane modernizacji, remontom, jak równie  
rozbudowie i przebudowie w linii istniej cej 
zabudowy, w sposób nie przekraczaj cy parametrów 
dotycz cych gabarytów budynku, okre lonych 
w niniejszej karcie terenu. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce 
scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie dopuszcza si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca 
parkingowe 

obowi zuj  ustalenia §25 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6, 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  tylko jednego budynku mieszkalnego na dzia ce 
 10.2 Na terenie 1/01-MN zakaz lokalizacji obiektów nie zwi zanych z gospodark  

le n  i prawid owym funkcjonowaniem obiektów istniej cych. 
 10.3 Na terenie 1/02-MN zakazuj  si  podpiwniczenia budynków 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr2. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
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1. Oznaczenie 

terenu 
1/03-MN 1/04-MN 1/05-

MN 
1/06-

MN 
1/07-

MN 
1/08-

MN 
2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny niezabudowane, 
cz ciowo podzielone geodezyjne) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 

od linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 

min. 40% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa 
mieszkaniowa 

do II kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, maks. 
9,00 m, dopuszcza si  
podpiwniczenie budynku 

   zabudowa 
gospodarcza 
i gara owa 

I kondygnacja, nie wi cej ni  5,50 
m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o k cie nachylenia 
po aci dachowej:27° ÷ 45° 

   dla zabudowy 
gospodarczej 
i gara owej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o kacie nachylenia 
po aci dachowej: 27° ÷ 45°, 
dopuszcza si  dachy jednospadowe 
o k cie nachylenia po aci do 30° 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce 
scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

nale y zachowa  istniej ce podzia y, dopuszcza si  
wprowadzenie nowych, dodatkowych podzia ów 

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

1000,0 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

20,00 m 
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 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca 
parkingowe 

obowi zuj  ustalenia §25 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29, 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6, 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  tylko jednego budynku mieszkalnego na dzia ce 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr3. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/09-MN 1/10-MN 1/11-MN 1/12-MN  

  1/13-MN 1/14-MN 1/15-MN 1/16-MN  
2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny cz ciowo 
zabudowane i podzielone geodezyjne) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
 4.2 Na terenie 1/13-MN znajduje si  obiekt wpisany do ewidencji zabytków, 

obowi zuj  ustalenia §21.2 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 

od linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 1/09-MN i 1/10-MN, od 
terenów oznaczonych symbolem WS, zgodnie 
z rysunkiem planu 
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   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 10,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 1/09-MN, 1/10-MN, 

1/11-MN i 1/12-MN od terenów oznaczonych 
symbolem WS, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 12,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 1/11-MN, 1/13-MN, 

1/15-MN i 1/16-MN od terenów oznaczonych 
symbolem ZP, zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa 
mieszkaniowa 

do II kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, 
maks. 9,00 m. Dopuszcza si  
podpiwniczenie budynków 
wy cznie na terenach 1/13-

MN, 1/14-MN i 1/16-MN 
   zabudowa gospodarcza 

i gara owa 
I kondygnacja, nie wi cej 
ni  5,50 m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o k cie 
nachylenia po aci 
dachowej:30° ÷ 45° 

   dla zabudowy 
gospodarczej 
i gara owej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o kacie 
nachylenia po aci dachowej: 
30° ÷ 45°, dopuszcza si  
dachy jednospadowe 
o k cie nachylenia po aci do 
30° 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 5.9 Inne niezgodne z planem istniej ce budynki mog  by  
poddawane modernizacji, remontom, jak równie  
rozbudowie i przebudowie w linii istniej cej 
zabudowy, w sposób nie przekraczaj cy parametrów 
dotycz cych gabarytów budynku, okre lonych 
w niniejszej karcie terenu. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Na terenie 1/13-MN znajduje si  obiekt wpisany do ewidencji zabytków, 

obowi zuj  ustalenia §21.2 niniejszej uchwa y 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce 
scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  zarówno nowe jak i wtórne podzia y 
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 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

1000,0 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

20,00 m 

 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 8.1 Miejsca 
parkingowe 

obowi zuj  ustalenia §25 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2, 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.5 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6, 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  tylko jednego budynku mieszkalnego na dzia ce 
 10.1 Na terenach 1/09-MN, 1/10-MN, 1.11-MN i 1/12-MN nale y zachowa  

istniej ce rowy melioracyjne i zapewni  do nich dost p odpowiednim 
s u bom w celu ich konserwacji 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr4. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/17-MN 1/18-MN 1/19-

MN 
1/20-

MN 
1/21-

MN 
1/22-

MN 
2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny cz ciowo 
podzielone geodezyjnie, 1/17-MN oraz 1/20-MN s  cz ciowo zabudowane) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 

od linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od 
terenów dróg, zgodnie z rysunkiem planu 
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   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 5,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 1/17-MN, 1/19-MN, 1/20-

MN od terenów oznaczonych symbolem WS, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 12,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej teren 1/17-MN od terenów 
oznaczonych symbolem ZP, zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa 
mieszkaniowa 

do II kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, maks. 
9,00 m 

   zabudowa 
gospodarcza 
i gara owa 

I kondygnacja, nie wi cej ni  5,50 
m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o k cie nachylenia 
po aci dachowej:30° ÷ 45° 

   dla zabudowy 
gospodarczej 
i gara owej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o kacie nachylenia 
po aci dachowej: 30° ÷ 45°, 
dopuszcza si  dachy 
jednospadowe o k cie nachylenia 
po aci do 30° 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 5.9 Inne niezgodne z planem istniej ce budynki mog  by  
poddawane modernizacji, remontom, jak równie  
rozbudowie i przebudowie w linii istniej cej zabudowy, 
w sposób nie przekraczaj cy parametrów dotycz cych 
gabarytów budynku, okre lonych w niniejszej karcie 
terenu. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce 
scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  zarówno nowe jak i wtórne podzia y 

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

1000,0 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  
frontów dzia ek 

20,00 m 
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 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca 
parkingowe 

obowi zuj  ustalenia §25 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  tylko jednego budynku mieszkalnego na dzia ce 
 10.2 Zakazuje si  podpiwniczenia budynków 
 10.3 Na terenach 1/19-MN i 1/20-MN nale y zachowa  istniej ce rowy 

melioracyjne i zapewni  do nich dost p odpowiednim s u bom w celu ich 
konserwacji 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr5. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/23-MN 1/24-MN 1/25-MN 1/26-MN 1/27-MN

2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny cz ciowo 
podzielone geodezyjnie, tereny 1/24-MN oraz 1/27-MN s  cz ciowo 
zabudowane) 

3 Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 

od linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od 
terenów dróg, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej teren 1/27-MN od terenu 1/01-

KDZ, zgodnie z rysunkiem planu 
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   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 4,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 1/24-MN, 1/26-MN od 
terenów oznaczonych symbolem WS, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 12,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 1/24-ZL i 1/26-ZL od 
terenów oznaczonych symbolem ZL, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.2 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa 
mieszkaniowa 

do II kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, 
maks. 9,00 m. Podpiwniczenie 
budynku dopuszcza si  tylko 
i wy cznie na terenie 1/24-MN 

   zabudowa 
gospodarcza 
i gara owa 

I kondygnacja, nie wi cej ni  
5,50 m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 

dachy dwuspadowe o k cie 
nachylenia po aci dachowej: 
30° ÷ 45°; 

   dla zabudowy 
gospodarczej 
i gara owej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o kacie 
nachylenia po aci dachowej: 
30° ÷ 45°, dopuszcza si  dachy 
jednospadowe o k cie 
nachylenia po aci do 30° 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 5.9 Inne niezgodne z planem istniej ce budynki mog  by  
poddawane modernizacji, remontom, jak równie  
rozbudowie i przebudowie w linii istniej cej 
zabudowy, w sposób nie przekraczaj cy parametrów 
dotycz cych gabarytów budynku, okre lonych 
w niniejszej karcie terenu. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce 
scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  zarówno nowe jak i wtórne podzia y 

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

1000,0 m2 
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 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

20,00 m 

 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   Zakaz ustanawiania nowych zjazdów z drogi 1/01-KDZ 
 8.2 Miejsca 

parkingowe 
obowi zuj  ustalenia §25 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.5 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  tylko jednego budynku mieszkalnego na dzia ce 
 10.2 Zakazuje si  podpiwniczania budynków, za wyj tkiem terenu 1/27-MN 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr6. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/28-MN 1/29-MN 1/30-

MN 
1/31-

MN 
1/32-

MN 
1/33-

MN 
2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny cz ciowo 
podzielone geodezyjnie, 1/31-MN oraz 1/32-MN s  cz ciowo zabudowane) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 

od linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od 
terenów dróg i ci gów pieszo - jezdnych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 1/31-MN, 1/32-MN, 1/33-

MN od drogi 1/01-KDZ, zgodnie z rysunkiem planu 
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   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 12,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej teren 1/31-MN od terenu 
oznaczonego symbolem ZL, zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa 
mieszkaniowa 

do II kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, maks. 
9,00 m, dopuszcza si  
podpiwniczenie budynku 

   zabudowa 
gospodarcza 
i gara owa 

I kondygnacja, nie wi cej ni  5,50 
m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 

Dachy dwuspadowe o k cie 
nachylenia po aci dachowej: 30�- 
45� 

   dla zabudowy 
gospodarczej 
i gara owej 

dachy dwuspadowe o k cie 
nachylenia po aci dachowej: 30�- 
45�, dopuszcza si  dachy 
jednospadowe o k cie nachylenia 
po aci do 30� 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 5.9 Inne niezgodne z planem istniej ce budynki mog  by  
poddawane modernizacji, remontom, jak równie  
rozbudowie i przebudowie w linii istniej cej zabudowy, 
w sposób nie przekraczaj cy parametrów dotycz cych 
gabarytów budynku, okre lonych w niniejszej karcie 
terenu. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce 
scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  zarówno nowe jak i wtórne podzia y 

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

1000,0 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  
frontów dzia ek 

20,00 m 

 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

o

o

o

o

o
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8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   zakaz ustanawiania nowych zjazdów z drogi 1/01-KDZ 
 8.2 Miejsca 

parkingowe 
obowi zuj  ustalenia §25 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  tylko jednego budynku mieszkalnego na dzia ce 
 10.2 Na terenie 1/32-MN dopuszcza si  wydzielenie drogi wewn trz terenu, 

w formie si gacza z drogi ozn. symbolem 1/12-KDD 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr7. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/34-MN 1/35-MN 1/36-MN 1/37-MN 

  1/38-MN 1/39-MN 1/40-MN  
2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny niezabudowane) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
 4.2 Na terenach 1/36-MN, 1/37-MN i 1/38-MN znajduj  si  stanowiska 

archeologiczne nale ce do strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno 
– konserwatorskiej, obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 

od linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od 
terenów dróg i ci gów pieszo - jezdnych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej teren 1/34-MN od drogi 1/01-

KDZ, zgodnie z rysunkiem planu 
 5.2 Powierzchnia 

zabudowy 
maks. 30% powierzchni dzia ki 
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 5.3 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa 
mieszkaniowa 

do II kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, 
maks. 9,00 m, dopuszcza si  
podpiwniczenie budynku 

   zabudowa gospodarcza 
i gara owa 

I kondygnacja, nie wi cej 
ni  5,50 m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 

dachy dwuspadowe 
i wielospadowe o k cie 
nachylenia po aci dachowej: 
30° ÷ 45°; i kalenicy 
skierowanej prostopadle do 
frontu dzia ki 

   dla zabudowy 
gospodarczej 
i gara owej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o kacie 
nachylenia po aci dachowej: 
30° ÷ 45°, dopuszcza si  
dachy jednospadowe 
o k cie nachylenia po aci do 
30° 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Na terenach 1/36-MN, 1/37-MN i 1/38-MN znajduj  si  stanowiska 

archeologiczne nale ce do strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno 
– konserwatorskiej, obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce 
scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

1000,0 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

20,00 m 

 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   zakaz ustanawiania nowych zjazdów z drogi 1/01-KDZ 
 8.2 Miejsca 

parkingowe 
obowi zuj  ustalenia §26 
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9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  tylko jednego budynku mieszkalnego na dzia ce 
 10.2 Budynki przeznaczone na sta y pobyt ludzi lokalizowa  poza stref  

bezpiecze stwa linii SN 15kV 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr8. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/41-MW  

2. Przeznaczenie 

terenu 
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej(teren niezabudowany, 
dopuszcza si  lokalizacj  obiektów ma ej architektury oraz wydzielenie dróg 
wewn trzosiedlowych) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
 4.2 Na terenach 1/41-MW znajduje si  stanowisko archeologiczne nale ce do 

strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, 
obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 

m, od linii rozgraniczaj cej przedmiotowy teren od 
terenów dróg, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 
m, od linii rozgraniczaj cej przedmiotowy teren od 
drogi 1/01-KDZ, zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 40% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
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 5.5 Wysoko  
zabudowy 

zabudowa 
mieszkaniowa 

do III kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, maks. 
12,00 m, dopuszcza si  
podpiwniczenie budynku 
i lokalizacj  stanowisk gara owych 
w podziemiu budynku 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

zabudowa 
mieszkaniowa 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o k cie nachylenia 
po aci dachowej:30° ÷ 45° 

 5.8 Kolorystyka elewacji a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

 6.1 Na terenach 1/41-MW znajduje si  stanowisko archeologiczne nale ce do 
strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, 
obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

15 000 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg projektowanych, zgodnie z rysunkiem planu 

   zakaz ustanawiania nowych zjazdów z drogi 1/01-

KDZ 
 8.2 Miejsca parkingowe obowi zuj  ustalenia §26 
9.1 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Zakaz lokalizacji wolnostoj cych budynków gara owych 
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 10.2 Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów ma ej architektury 
 10.3 Dopuszcza si  wydzielenie dróg wewn trzosiedlowych 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr9. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/42-MN/U 1/43-MN/U 1/44-

MN/U 
1/45-

MN/U 
1/46-

MN/U 
1/47-

MN/U 
  1/48-MN/U 1/49-MN/U 1/50-

MN/U 
1/51-

MN/U 
1/52-

MN/U 
1/53-

MN/U 
  1/54-MN/U  
2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ug(tereny cz ciowo 
zabudowane i podzielone geodezyjnie) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
 4.2 Na terenie 1/42-MN/U znajduje si  obiekt wpisany do ewidencji zabytków, 

obowi zuj  ustalenia §21.2 niniejszej uchwa y 
 4.3 Na terenach 1/54-MN/U znajduje si  stanowisko archeologiczne nale ce do 

strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, 
obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, od 

linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od terenów 
dróg i ci gów pieszo - jezdnych, zgodnie z rysunkiem 
planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 m, od 
linii rozgraniczaj cej tereny 1/45-MN/U, 1/46-MN/U, 

1/47-MN/U, 1/48-MN/U, 1/51-MN/U i 1/52-MN/U od 
drogi 1/01-KDZ, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 4,00 m, od 
linii rozgraniczaj cej tereny 1/44-MN/U, 1/45-MN/U, 

1/46-MN/U od terenów oznaczonych symbolem WS, 
zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 12,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej teren 1/47-MN/U od terenu 
oznaczonych symbolem ZL, zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa 
mieszkaniowa 

do II kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, maks. 
9,00 m, dopuszcza si  
podpiwniczenie budynku, za 
wyj tkiem terenów 1/43-MN/U i 
1/44-MN/U 

   zabudowa 
gospodarcza 
i gara owa 

I kondygnacja, nie wi cej ni  5,50 m 
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 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 

dachy dwuspadowe i wielospadowe 
o k cie nachylenia po aci dachowej: 
30�- 45� 

   dla zabudowy 
gospodarczej 
i gara owej 

dachy dwuspadowe o k cie 
nachylenia po aci dachowej: 30�- 
45�, dopuszcza si  dachy 
jednospadowe o k cie nachylenia 
po aci do 30� 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 5.9 Inne niezgodne z planem istniej ce budynki mog  by  
poddawane modernizacji, remontom, jak równie  
rozbudowie i przebudowie w linii istniej cej zabudowy, 
w sposób nie przekraczaj cy parametrów dotycz cych 
gabarytów budynku, okre lonych w niniejszej karcie 
terenu. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Na terenie 1/42-MN/U znajduje si  obiekt wpisany do ewidencji zabytków, 

obowi zuj  ustalenia §21.2 niniejszej uchwa y 
 6.2 Na terenach 1/54-MN/U znajduje si  stanowisko archeologiczne nale ce do 

strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, 
obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce 
scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

1000,0 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  
frontów dzia ek 

20,00 m 

 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   zakaz ustanawiania nowych zjazdów z drogi 1/01-KDZ 
 8.2 Miejsca 

parkingowe 
obowi zuj  ustalenia §25 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

o o

o

o

o
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 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  tylko jednego budynku mieszkalnego na dzia ce 
 10.2 Na terenie 1/54-MN/U budynki lokalizowa  poza stref  bezpiecze stwa linii 

SN 15kV 
 10.3 Na terenach 1/45-MN/U, 1/46-MN/U, 1/47-MN/U, 1/48-MN/U, 1/49-MN/U, 

1/50-MN/U, 1/51-MN/U, 1/52-MN/U, 1/53-MN/U oraz 1/54-MN/U 
dopuszcza si  lokalizacj  zespo u budynków us ugowych 

 10.4 Na terenach 1/43-MN/U i 1/44-MN/U zakazuje si  podpiwniczania 
budynków 

 10.5 Dopuszcza si  wydzielenie dróg wewn trznych 
 10.6 Dopuszcza si  zachowanie zjazdów z drogi ozn. symbolem 1/01-KDZ, 

istniej cych na dzie  uchwalenia niniejszego planu 
 10.7 Na terenach 1/44-MN/U, 1/45-MN/U i 1/46-MN/U nale y zachowa  

istniej ce rowy melioracyjne i zapewni  do nich dost p odpowiednim 
s u bom w celu ich konserwacji 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr10. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/55-MN/U 1/56-MN/U 1/57-

MN/U 
1/58-

MN/U 
1/59-

MN/U 
1/60-

MN/U 
  1/61-MN/U 1/62-MN/U 1/63-

MN/U 
 

2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ug(tereny cz ciowo 
zabudowane i podzielone geodezyjnie) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, od 

linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od terenów 
dróg i ci gów pieszo - jezdnych, zgodnie z rysunkiem 
planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 m, od 
linii rozgraniczaj cej tereny 1/55-MN/U, 1/56-MN/U, 

1/57-MN/U, 1/58-MN/U od drogi 1/01-KDZ, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 4,00 m, od 
linii rozgraniczaj cej teren 1/58-MN/U od terenów 
oznaczonych symbolem WS, zgodnie z rysunkiem planu 
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   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 12,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 1/55-MN/U, 1/57-MN/U, 

1/58-MN/U od terenów lasu, znajduj cych si  na za . 3 i 
poza obszarem opracowania, zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma 
zabudowy 

wolnostoj ca 

 5.5 Wysoko  
zabudowy 

zabudowa 
mieszkaniowa 

do II kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, maks. 
9,00 m, dopuszcza si  
podpiwniczenie budynku 

   zabudowa 
gospodarcza 
i gara owa 

I kondygnacja, nie wi cej ni  5,50 m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 

dachy dwuspadowe i wielospadowe 
o k cie nachylenia po aci dachowej: 
30�- 45� 

   dla zabudowy 
gospodarczej 
i gara owej 

dachy dwuspadowe o k cie 
nachylenia po aci dachowej: 30�- 
45�, dopuszcza si  dachy 
jednospadowe o k cie nachylenia 
po aci do 30� 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub w kolorze 
ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 5.9 Inne niezgodne z planem istniej ce budynki mog  by  
poddawane modernizacji, remontom, jak równie  
rozbudowie i przebudowie w linii istniej cej zabudowy, 
w sposób nie przekraczaj cy parametrów dotycz cych 
gabarytów budynku, okre lonych w niniejszej karcie 
terenu. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce 
scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

1000,0 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  
frontów dzia ek 

20,00 m 

 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

o o

o

o

o
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 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   zakaz ustanawiania nowych zjazdów z drogi 1/01-KDZ 
 8.2 Miejsca 

parkingowe 
obowi zuj  ustalenia §25 

9 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  
ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  tylko jednego budynku mieszkalnego na dzia ce 
 10.2 Na terenach 1/55-MN/U, 1/56-MN/U, 1/57-MN/U oraz 1/58-MN/U 

dopuszcza si  lokalizacj  zespo u budynków us ugowych. 
 10.3 Dopuszcza si  wydzielenie dróg wewn trznych 
 10.4 Dopuszcza si  zachowanie zjazdów z drogi ozn. symbolem 1/01-KDZ, 

istniej cych na dzie  uchwalenia niniejszego planu 
 10.5 Na terenie 1/58-MN/U nale y zachowa  istniej ce rowy melioracyjne 

i zapewni  do nich dost p odpowiednim s u bom w celu ich konserwacji 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr11. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/64-U 1/65-U  

2 Przeznaczenie 

terenu 
teren us ug (teren niezabudowane i niepodzielone geodezyjnie) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 

m, od linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny 
od terenów dróg i ci gów pieszo - jezdnych, 
zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 
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 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  zabudowy zabudowa 

zwi zana 
z funkcj  
us ugow  

maksymalnie II kondygnacje, 
nie wi cej ni  9,00 m, 
dopuszcza si  podpiwniczenie 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria i pokrycie 
dachu 

zabudowa 
zwi zana 
z funkcj  
us ugow  

Dachy dwuspadowe o k cie 
nachylenia po aci dachowej: 
30° ÷ 45°; 

 5.8 Kolorystyka elewacji a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie dopuszcza si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca parkingowe tereny obs ugiwane przez parkingi zlokalizowane 
na terenach 1/172-KP i 1/173-KP 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie ustala si  
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11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr12. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/70-UK  

2. Przeznaczenie 

terenu 
teren us ug kultury(teren nale cy do Ko cio a Parafialnego we Wrze ciu) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
 4.2 Na terenie znajduje si  obiekt wpisany do rejestru zabytków, obowi zuj  

ustalenia §20 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 

m, od linii rozgraniczaj cej przedmiotowy teren od 
terenów dróg i ci gów pieszo - jezdnych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa 
zwi zana z funkcj  
sakraln  

maksymalnie II kondygnacje, 
nie wi cej ni  9,00 m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

zabudowa 
zwi zana z funkcj  
sakraln  

Dachy dwuspadowe o k cie 
nachylenia po aci dachowej: 
30° ÷ 45°; 

 5.8 Kolorystyka elewacji a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 5.9 Inne niezgodne z planem istniej ce budynki mog  by  
poddawane modernizacji, remontom, jak równie  
rozbudowie i przebudowie w linii istniej cej 
zabudowy, w sposób nie przekraczaj cy 
parametrów okre lonych w niniejszej karcie terenu. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 6.1 Na terenie znajduje si  obiekt wpisany do rejestru zabytków, obowi zuj  

ustalenia §20 niniejszej uchwa y 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie dopuszcza si  
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 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z istniej cej drogi, zgodnie z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca parkingowe teren obs ugiwany przez parking zlokalizowany na 
terenie 1/175-KP 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów zwi zanych z funkcj  sakraln  

z uwzgl dnieniem §21 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr13. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/71-UO  

2. Przeznaczenie 

terenu 
teren us ug o wiatowych(teren nale cy do Szko y Podstawowej we 
Wrze ciu) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 

od linii rozgraniczaj cej przedmiotowy teren od drogi 
dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej teren od drogi 1/01-KDZ, 
zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 
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 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa zwi zana 
z funkcj  o wiatow  
oraz sportowo - 
rekreacyjn  

maksymalnie II 
kondygnacje, nie wi cej ni  
9,00 m, dopuszcza si  
podpiwniczenie 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

zabudowa zwi zana 
z funkcj  o wiatow  
oraz sportowo - 
rekreacyjn  

dachy dwuspadowe o k cie 
nachylenia po aci dachowej: 
30° ÷ 45°; 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 5.9 Inne niezgodne z planem istniej ce budynki mog  by  
poddawane modernizacji, remontom, jak równie  
rozbudowie i przebudowie w linii istniej cej 
zabudowy, w sposób nie przekraczaj cy parametrów 
dotycz cych gabarytów budynku, okre lonych 
w niniejszej karcie terenu. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie dopuszcza si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   zakaz ustanawiania nowych zjazdów z drogi 1/01-KDZ 
 8.2 Miejsca 

parkingowe 
1 miejsce parkingowe na 2 sale lekcyjne 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 
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 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów zwi zanych z funkcj  o wiatow  

i sportowo – rekreacyjn  a tak e obiektów realizuj cych funkcj  nie 
pozostaj c  w sprzeczno ci z podstawow  funkcj  terenu. 

 10.2 Dopuszcza si  wydzielenie dróg wewn trznych 
 10.3 Dopuszcza si  zachowanie zjazdów z drogi ozn. symbolem 1/01-KDZ, 

istniej cych na dzie  uchwalenia niniejszego planu 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr14. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/72-U/P 1/73-U/P 1/74-U/P  

2 Przeznaczenie 

terenu 
tereny us ug i obiektów produkcyjnych, sk adów i magazynów (tereny 
cz ciowo zabudowane i podzielone geodezyjnie) 

3 Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 

od linii rozgraniczaj cej przedmiotowy teren od drogi 
dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej teren 1.74-U/P od drogi 1/01-

KDZ, zgodnie z rysunkiem planu 
   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 12,00 

m, od linii rozgraniczaj cej teren 1/74-U/P od terenu 
oznaczonych symbolem ZL, zgodnie z rysunkiem 
planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 4,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej teren 1/74-U/P od terenu 
oznaczonych symbolem WS, zgodnie z rysunkiem 
planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa us ugowa, 
produkcyjna, budynki 
magazynowe 

maksymalnie II 
kondygnacje, nie 
wi cej ni  9,00 m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

zabudowa us ugowa, 
produkcyjna, budynki 
magazynowe 

dachy p askie 
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 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 5.9 Inne niezgodne z planem istniej ce budynki mog  by  
poddawane modernizacji, remontom, jak równie  
rozbudowie i przebudowie w linii istniej cej 
zabudowy, w sposób nie przekraczaj cy parametrów 
dotycz cych gabarytów budynku, okre lonych 
w niniejszej karcie terenu. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

2000,0 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

25,00 m 

 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   dla 1/70-U/P poprzez drogi wewn trzne, za pomoc  
zjazdu z terenem 1/01-KDZ 

   zakaz ustanawiania nowych zjazdów z drogi krajowej 
1/01-KDZ 

 8.2 Miejsca 
parkingowe 

obowi zuj  ustalenia §25 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
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 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  zespo u budynków us ugowych, produkcyjnych 
czy te  magazynowych 

 10.2 Dopuszcza si  remont i modernizacj  oraz odbudow , rozbudow , 
nadbudow , dobudow  i przebudow  istniej cej zabudowy zgodnie 
z parametrami okre lonymi w niniejszej karcie terenu 

 10.3 Dopuszcza si  wydzielenie dróg wewn trznych 
 10.4 Dopuszcza si  zachowanie zjazdów z drogi ozn. symbolem 1/01-KDZ, 

istniej cych na dzie  uchwalenia niniejszego planu 
 10.5 Na terenach 1/72-U/P i 1/73-U/P nale y zachowa  istniej ce rowy 

melioracyjne i zapewni  do nich dost p odpowiednim s u bom w celu ich 
konserwacji 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr15. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/75-U/P 1/76-U/P 1/77-

U/P 
1/78-

U/P 
1/79-

U/P 
1/80-

U/P 
  1/81-U/P 1/82-U/P 1/83-

U/P 
1/84-

U/P 
1/85-

U/P 
1/86-

U/P 
2. Przeznaczenie 

terenu 
tereny us ug i obiektów produkcyjnych, sk adów i magazynów (tereny 
cz ciowo zabudowane i podzielone geodezyjnie) 

3 Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 

od linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od dróg 
wewn trznych, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 1.77-U/P, 1.78-U/P, 1.82-

U/P, 1.83-U/P, 1.85-U/P oraz 1.86-U/P od drogi 
dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 12,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 1/75-MN/U, 1/84-MN/U 

od terenów lasu, znajduj cych si  na za . 3, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa 
us ugowa, 
produkcyjna, 
budynki 
magazynowe 

maksymalnie II kondygnacje, nie 
wi cej ni  9,00 m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 
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 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

zabudowa 
us ugowa, 
produkcyjna, 
budynki 
magazynowe 

Dachy dwuspadowe 
i wielospadowe o k cie 
nachylenia po aci dachowej: 30�- 
45�. Dopuszcza si  dachy p askie.

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce 
scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

2000,0 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

25,00 m 

 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca 
parkingowe 

obowi zuj  ustalenia §25 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §29, §30 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  zespo u budynków us ugowych, produkcyjnych 

czy te  magazynowych 
 10.2 Dopuszcza si  wydzielenie dróg wewn trznych 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  

o

o
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12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr16. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/87-RM 1/88-RM 1/89-RM  

2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych,(tereny cz ciowo zabudowane oraz cz ciowo podzielone 
geodezyjnie)Dopuszcza si  zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn  
i zabudow  zwi zan  z prowadzeniem produkcji rolniczej. Dopuszcza si  
agroturystyk  oraz us ugi gastronomii, handlu, us ugi rzemios a drobnego 
i r kodzie a zwi zane z folklorem i tradycjami kaszubskimi (np. garncarstwo, 
ceramika, hafciarstwo, rze ba, malarstwo, itp.) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 

6,00 m, od linii rozgraniczaj cej przedmiotowy 
teren od drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem 
planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 
12,00 m, od linii rozgraniczaj cej tereny 1/88-

RM/U i 1/89-RM od terenów lasu, znajduj cych, 
zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 25% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

min. 60% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy Wolnostoj ca, 
 5.5 Wysoko  zabudowy dla budynków 

mieszkalnych 
do II kondygnacji, 
w cznie 
z poddaszem 
u ytkowym, maks. 
9,00 m, dopuszcza si  
podpiwniczenie 
budynku 

   dla pozosta ych 
budynków (inwentarskich 
i gospodarczych) 

I kondygnacja, 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria i pokrycie 
dachu 

dla budynków 
mieszkalnych 

dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe 
o k cie nachylenia 
po aci dachowej:30° ÷ 
45° 

   dla pozosta ych 
budynków (inwentarskich 
i gospodarczych) 

dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe 
o k cie nachylenia 
po aci dachowej: 30° 
÷ 45°, dopuszcza si  
dachy p askie 
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 5.8 Kolorystyka elewacji a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce 

scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 

z rysunkiem planu 
 8.2 Miejsca parkingowe obowi zuj  ustalenia §25 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 
 9.2 Zaopatrzenie w energi  

ciepln  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Na terenie 1/90-RM wszelk  zabudow  lokalizowa  poza stref  

bezpiecze stwa linii elektroenergetycznej 15kV 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr17. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/90-R 1/91-

R 
1/92-

R 
1/93-

R 
1/94-

R 
1/95-

R 
1/96-

R 
2. Przeznaczenie 

terenu 
Teren rolniczy 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 115 — 12793 — Poz. 2374

 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia 

zabudowy 
Nie dotyczy 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 5.6 Poziom posadzki 

parteru 
Nie dotyczy 

 5.7 Geometria i pokrycie 
dachu 

Nie dotyczy 

 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce 

scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z dróg istniej cych i projektowanych oraz 

z terenów przyleg ych po ustanowieniu 
s u ebno ci przejazdu, zgodnie z rysunkiem 
planu 

 8.2 Miejsca parkingowe nie dotyczy 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie 

w energi  ciepln  
Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  elektryczn  

Nie dotyczy 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

Nie dotyczy 

 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

Nie dotyczy 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie ustala si  
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr18. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
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1. Oznaczenie terenu 1/97-ZP 1/98-ZP  
2. Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urz dzonej, zaleca si  lokalizacj  obiektów ma ej 

architektury 
3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 
 5.3 Powierzchnia biologicznie czynna Nie ustala si  
 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 5.6 Poziom posadzki parteru Nie dotyczy 
 5.7 Geometria i pokrycie dachu Nie dotyczy 
 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce scale  

i podzia ów nieruchomo ci 
nie ustala si  

 7.2 Minimalna powierzchnia dzia ki nie dotyczy 
 7.3 Minimalna szeroko  frontów dzia ek nie dotyczy 
 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia 

infrastruktury technicznej 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z dróg istniej cych 

i projektowanych, 
zgodnie z rysunkiem 
planu 

 8.2 Miejsca parkingowe Nie ustala si  
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie w energi  ciepln  Nie dotyczy 
 9.3 Zaopatrzenie w energi  elektryczn  Nie dotyczy 
 9.4 Odprowadzenie cieków Nie dotyczy 
 9.5 Odprowadzenie wód opadowych 

i roztopowych 
Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie z odpadami Nie dotyczy 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Zaleca si  lokalizacj  obiektów ma ej architektury, w tym 

szczególnie placów zabaw dla dzieci 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr19. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/99-ZK 1/100-

ZK 
1/101-

ZK 
1/102-

ZK 
1/103-

ZK 
1/104-

ZK 
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  1/105-ZK 1/106-

ZK 
1/107-

ZK 
1/108-

ZK 
1/109-

ZK 
1/110-

ZK 
  1/111-ZK 1/112-

ZK 
1/113-

ZK 
1/114-

ZK 
1/115-

ZK 
1/116-

ZK 
  1/117-ZK 1/118-

ZK 
1/119-

ZK 
1/120-

ZK 
1/121-

ZK 
1/122-

ZK 
  1/123-ZK  
2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zieleni krajobrazowej 

3 Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia 

zabudowy 
Nie dotyczy 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 5.6 Poziom posadzki 

parteru 
Nie dotyczy 

 5.7 Geometria i pokrycie 
dachu 

Nie dotyczy 

 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce 

scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z dróg istniej cych i projektowanych oraz 

z terenów przyleg ych po ustanowieniu 
s u ebno ci przejazdu, zgodnie z rysunkiem 
planu 

 8.1 Miejsca parkingowe nie dotyczy 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie w energi  

ciepln  
Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie w energi  
elektryczn  

Nie dotyczy 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

Nie dotyczy 
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 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

Nie dotyczy 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie dotyczy 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr20. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/124-ZC  

2. Przeznaczenie 

terenu 
Cmentarz(dopuszcza si  budow  budynku kaplicy) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
 4.2 Na terenie wyst puje cmentarz wpisany do ewidencji zabytków, 

obowi zuj  ustalenia §21.3 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 

6,00 m, od linii rozgraniczaj cej przedmiotowy 
teren od drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem 
planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 
12,00 m, od linii rozgraniczaj cej teren od 
terenów lasu, zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

max 5% (dla budynku kaplicy) 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  zabudowy maks. II kondygnacje 
 5.6 Poziom posadzki 

parteru 
maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu 
przed wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria i pokrycie 
dachu 

dach dwuspadowy 

 5.8 Kolorystyka elewacji a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 6.1 Na terenie wyst puje cmentarz wpisany do ewidencji zabytków, 

obowi zuj  ustalenia §21.3 niniejszej uchwa y 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
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 7.1 Obszary wymagaj ce 
scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z istniej cej drogi, zgodnie z rysunkiem planu 
 8.1 Miejsca parkingowe teren obs ugiwany przez parking zlokalizowany 

na terenie 1/174-KP 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, 
 9.3 Zaopatrzenie 

w energi  ciepln  
Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  elektryczn  

Nie dotyczy 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4 

 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie ustala si  
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr21. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/125-ZL 1/126-

ZL 
1/127-

ZL 
1/128-

ZL 
1/129-

ZL 
1/130-

ZL 
1/131-

ZL 
  1/132-ZL 1/133-

ZL 
1/134-

ZL 
1/135-

ZL 
1/136-

ZL 
1/137-

ZL 
1/138-

ZL 
  1/139-ZL 1/140-

ZL 
1/141-

ZL 
1/142-

ZL 
1/143-

ZL 
 

2. Przeznaczenie 

terenu 
Lasy 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia 

zabudowy 
Nie dotyczy 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
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 5.5 Wysoko  
zabudowy 

Nie dotyczy 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

Nie dotyczy 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

Nie dotyczy 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

Nie dotyczy 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych oraz z terenów 
przyleg ych po ustanowieniu s u ebno ci przejazdu, 
zgodnie z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca 
parkingowe 

nie ustala si  

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
Nie dotyczy 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

Nie dotyczy 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

Nie dotyczy 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

Nie dotyczy 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie dotyczy 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr22. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
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1. Oznaczenie 

terenu 
1/144-WS 1/145-

WS 
1/146-

WS 
1/147-

WS 
1/148-

WS 
1/149-

WS 
  1/150-WS 1/151-

WS 
1/152-

WS 
1/153-

WS 
1/154-

WS 
1/155-

WS 
  1/156-WS 1/157-

WS 
1/158-

WS 
1-159-

WS 
1-160-

WS 
1-161-

WS 
  1/162-WS 1/163-

WS 
1/164-

WS 
1/165-

WS 
1/166-

WS 
1/167-

WS 
  1/168-WS 1/169-

WS 
1/170-

WS 
1/171-

WS 
 

2. Przeznaczenie 

terenu 
Wody powierzchniowe 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia 

zabudowy 
Nie dotyczy 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 4.6 Poziom posadzki 

parteru 
Nie dotyczy 

 5.7 Geometria i pokrycie 
dachu 

Nie dotyczy 

 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce 

scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z dróg istniej cych i projektowanych oraz 

z terenów przyleg ych po ustanowieniu 
s u ebno ci przejazdu, zgodnie z rysunkiem 
planu 

 8.2 Miejsca parkingowe Nie dotyczy 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie w energi  

ciepln  
Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie w energi  
elektryczn  

Nie dotyczy 
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 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

Nie dotyczy 

 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

Nie dotyczy 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie dotyczy 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr23. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie terenu 1/172-KP 1/173-KP 1/174-KP 1/175-KP 
2. Przeznaczenie terenu Teren parkingów 
3. Powi zanie z uk adem 

zewn trznym 
Zgodnie z rysunkiem planu 

4. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 5.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
6. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 6.1 Szeroko  jak na rysunku planu 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 7.1 Nie dotyczy 
8. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 8.1 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty 

i urz dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1 Nie ustala si  
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod infrastruktur  

techniczn  
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 11.1 Zakaz zabudowy z wyj tkiem obiektów ma ej 

architektury oraz urz dze  i obiektów infrastruktury 
technicznej 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 12.1 Nie ustala si  
13. Stawka procentowa 
 13.1 30% 

Karta 
Nr24. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/ 176-K 1/177-

K 
1/178-

K 
1/179-

K 
1/180-

K 
1/181-

K 
1/182-

K 
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  1/183-K 1/184-

K 
1/185-

K 
 

2. Przeznaczenie 

terenu 
Teren urz dze  kanalizacyjnych – przepompownie cieków 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia 

zabudowy 
Nie dotyczy 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
Nie dotyczy 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

Nie dotyczy 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

Nie dotyczy 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

Nie dotyczy 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

Nie ustala si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

Nie dotyczy 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

Nie dotyczy 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z dróg istniej cych i projektowanych, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca parkingowe 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
Nie dotyczy 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §28 pkt 3 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §28 pkt 4 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

Nie dotyczy 
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10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie ustala si  
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr25. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/ 186-W  

2. Przeznaczenie 

terenu 
Teren urz dze  wodoci gowych (uj cie wody) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia 

zabudowy 
Nie dotyczy 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 5.6 Poziom posadzki 

parteru 
Nie dotyczy 

 5.7 Geometria i pokrycie 
dachu 

Nie dotyczy 

 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 6.1 W granicach strefy ochrony bezpo redniej o promieniu R=10 m wokó  

ka dej ze studni zabronione jest u ytkowanie gruntów do celów nie 
zwi zanych z eksploatacj  uj cia, 

7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce 

scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z dróg istniej cych i projektowanych oraz 

z terenów przyleg ych, zgodnie z rysunkiem 
planu 

 8.2 Miejsca parkingowe Nie dotyczy 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie w energi  

ciepln  
Nie dotyczy 
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 9.3 Zaopatrzenie w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §28 pkt 3 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §28 pkt 4 

 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

w sposób uniemo liwiaj cy przedostawanie 
si  ich do urz dze  s u cych do poboru 
wody, 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

Nie dotyczy 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 w granicach terenu dopuszcza si  jedynie lokalizacj  urz dze  

i obiektów infrastruktury technicznej zwi zanych z eksploatacj  uj cia 
wody,powierzchnie biologicznie czynne zagospodarowa  zieleni  
nisk teren zabezpieczy  przed dost pem osób nieupowa nionych 

 10.2 powierzchnie biologicznie czynne zagospodarowa  zieleni  nisk  
 10.3 teren zabezpieczy  przed dost pem osób nieupowa nionych 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr26. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie terenu 1/01-KDD 1/02-

KDD 
1/03-

KDD 
1/04-

KDD 
1/05-

KDD 
1/06-

KDD 
  1/07-KDD 1/08-

KDD 
1/09-

KDD 
1/10-

KDD 
1/11-

KDD 
1/12-

KDD 
2. Przeznaczenie terenu Teren dróg publicznych 
3. Powi zanie z uk adem 

zewn trznym 
Zgodnie z rysunkiem planu 

4. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 5.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
6. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 6.1 Szeroko  jak na rysunku planu 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 7.1 Nie dotyczy 
8. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 8.1 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia 

infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1 Nie ustala si  
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1 Dopuszcza si  prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury 

technicznej w uzgodnieniu z zarz dc  drogi 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 11.1 Zakaz zabudowy z wyj tkiem obiektów ma ej architektury oraz 

urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej 
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
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 12.1 Nie ustala si  
13. Stawka procentowa 
 13.1 30% 

Karta 

Nr27. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
1/13-KDW 1/14-

KDW 
1/15-

KDW 
1/16-

KDW 
1/17-

KDW 
1/18-

KDW 
  1/19-KDW 1/20-

KDW 
1/21-

KDW 
1/22-

KDW 
1/23-

KDW 
1/24-

KDW 
  1/25-KDW 1/26-

KDW 
1/27-

KDW 
1/28-

KDW 
1/29-

KDW 
1/30-

KDW 
  1/31-KDW 1/32-

KDW 
1/33-

KDW 
1/34-

KDW 
1/35-

KDW 
1/36-

KDW 
  1/37-KDW 1/38-

KDW 
1/39-

KDW 
1/40-

KDW 
1/41-

KDW 
1/42-

KDW 
  1/43-KDW 1/44-

KDW 
1/45-

KDW 
1/46-

KDW 
1/47-

KDW 
1/48-

KDW 
  1/49-KDW 1/50-

KDW 
1/51-

KDW 
1/52-

KDW 
1/53-

KDW 
1/54-

KDW 
  1/55-KDW 1/56-

KDW 
1/57-

KDW 
1/58-

KDW 
1/59-

KDW 
1/60-

KDW 
  1/75-KDW  
2. Przeznaczenie 

terenu 
Teren dróg wewn trznych 

3. Powi zanie 

z uk adem 

zewn trznym 

Zgodnie z rysunkiem planu 

4. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 5.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
 5.2 Na terenach 1/28-KDW znajduje si  stanowisko archeologiczne nale ce 

do strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, 
obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

6. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 6.1 Szeroko  jak na rysunku planu 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 7.1 Na terenach 1/28-KDW znajduje si  stanowisko archeologiczne nale ce 

do strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, 
obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

8. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 8.1 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia 

infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1 Nie ustala si  
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1 Dopuszcza si  prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury 

technicznej w uzgodnieniu z zarz dc  drogi 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 11.1 Zakaz zabudowy z wyj tkiem obiektów ma ej architektury oraz urz dze  

i obiektów infrastruktury technicznej 
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12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 12.1 Nie ustala si  
13. Stawka procentowa 
 13.1 30% 

Karta 

Nr28. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie terenu 1/61-KDX 1/62-

KDX 
1/63-

KDX 
1/64-

KDX 
1/65-

KDX 
1/66-

KDX 
  1/67-KDX 1/68-

KDX 
1/69-

KDX 
1/70-

KDX 
1/71-

KDX 
1/72-

KDX 
  1/73-KDX 1/74-

KDX 
 

2. Przeznaczenie terenu Tereny ci gów pieszo-jezdnych 
3 Powi zanie z uk adem 

zewn trznym 
Zgodnie z rysunkiem planu 

4 Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 5.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
6. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 6.1 Szeroko  jak na rysunku planu 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 7.1 Nie dotyczy 
8. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 8.1 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia 

infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1 Nie ustala si  
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1 Dopuszcza si  prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury 

technicznej w uzgodnieniu z zarz dc  drogi 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 11.1 Zakaz zabudowy z wyj tkiem obiektów ma ej architektury oraz 

urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej 
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 12.1 Nie ustala si  
13. Stawka procentowa 
 13.1 30% 

Karta 

Nr29. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
2/01-MN 2/02-MN  

2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny niezabudowane) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
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 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 
m, od linii rozgraniczaj cej tereny od terenów dróg 
wewn trznych, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 
m, od linii rozgraniczaj cej tereny od drogi 
dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa 
mieszkaniowa 

do II kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, maks. 
9,00 m, dopuszcza si  
podpiwniczenie budynku 

   zabudowa 
gospodarcza 
i gara owa 

I kondygnacja, nie wi cej ni  
5,50 m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 

dachy dwu- lub wielospadowe 
o k cie nachylenia po aci 
dachowej: 30° ÷ 45°; i kalenicy 
skierowanej prostopadle do 
frontu dzia ki 

   dla zabudowy 
gospodarczej 
i gara owej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o kacie 
nachylenia po aci dachowej: 30° 
÷ 45°, dopuszcza si  dachy 
jednospadowe o k cie 
nachylenia po aci do 30° 

 5.8 Kolorystyka elewacji a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

1000,0 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

nie ustala si  

 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 115 — 12807 — Poz. 2374

 8.1 Dost pno  
drogowa 

z istniej cych i projektowanych dróg, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca parkingowe obowi zuj  ustalenia §25 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  tylko jednego budynku mieszkalnego na dzia ce 
 10.2 Na terenie 2/01-MN dopuszcza si  wydzielenie dróg wewn trznych 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr30. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
2/03-MN 2/04-MN 2/05-

MN 
2/06-

MN 
2/07-

MN 
2/08-

MN 
2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny cz ciowo 
zabudowane i podzielone geodezyjne) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 

od linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od 
terenów dróg wewn trznych i ci gów pieszo – 
jezdnych, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od 
terenów drogi dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 12,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 2.03-MN, 2.04-MN, 2.05-

MN i 2.08-MN od terenów lasów oznaczonych 
symbolem ZL, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 2.03-MN, 2.04-MN i 2.06-

MN od terenów lasów oznaczonych symbolem WS, 
zgodnie z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 
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 5.3 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
 5.5 Wysoko  

zabudowy 
zabudowa 
mieszkaniowa 

do II kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, maks. 
9,00 m. 

   zabudowa 
gospodarcza 
i gara owa 

I kondygnacja, nie wi cej ni  5,50 
m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o k cie nachylenia 
po aci dachowej:30° ÷ 45° 

   dla zabudowy 
gospodarczej 
i gara owej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o kacie nachylenia 
po aci dachowej: 30° ÷ 45°, 
dopuszcza si  dachy 
jednospadowe o k cie nachylenia 
po aci do 30° 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 5.9 Inne niezgodne z planem istniej ce budynki mog  by  
poddawane modernizacji, remontom, jak równie  
rozbudowie i przebudowie w linii istniej cej zabudowy, 
w sposób nie przekraczaj cy parametrów okre lonych 
w niniejszej karcie terenu. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7.1 Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce 
scale  
i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  zarówno nowe jak i wtórne podzia y 

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

1000,0 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  
frontów dzia ek 

20,00 m 

 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z istniej cych i projektowanych dróg oraz ci gów 
pieszo-jezdnych, zgodnie z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca 
parkingowe 

obowi zuj  ustalenia §25 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
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 9.1 Zaopatrzenie 
w wod  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 1, oraz §28, §29 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 2 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 3, oraz §28, §29 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 4, oraz §28, §29 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 5, oraz §28, §29 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §27 pkt 6 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  tylko jednego budynku mieszkalnego na dzia ce 
 10.2 Zakazuje si  podpiwniczania budynków 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr31. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
2/09-MN 2/10-MN 2/11-MN 2/12-MN 

2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny cz ciowo 
zabudowane i podzielone geodezyjne) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 

od linii rozgraniczaj cej przedmiotowe tereny od 
terenów dróg wewn trznych i ci gów pieszo – 
jezdnych, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 8,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny od terenów drogi 
dojazdowej, zgodnie z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 12,00 
m, od linii rozgraniczaj cej teren 2.10-MN od terenów 
lasów oznaczonych symbolem ZL, zgodnie 
z rysunkiem planu 

   nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,00 m, 
od linii rozgraniczaj cej tereny 2.09-MN i 2.11-MN od 
terenów lasów oznaczonych symbolem WS, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 5.2 Powierzchnia 
zabudowy 

maks. 30% powierzchni dzia ki 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 

min. 50% powierzchni dzia ki 

 5.4 Forma zabudowy wolnostoj ca 
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 5.5 Wysoko  
zabudowy 

zabudowa 
mieszkaniowa 

do II kondygnacji, w cznie 
z poddaszem u ytkowym, 
maks. 9,00 m, 

   zabudowa gospodarcza 
i gara owa 

I kondygnacja, nie wi cej 
ni  5,50 m 

 5.6 Poziom posadzki 
parteru 

maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu przed 
wej ciem do budynku 

 5.7 Geometria 
i pokrycie dachu 

dla zabudowy 
mieszkaniowej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o k cie 
nachylenia po aci 
dachowej:30° ÷ 45° 

   dla zabudowy 
gospodarczej 
i gara owej 

dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o kacie 
nachylenia po aci 
dachowej: 30° ÷ 45°, 
dopuszcza si  dachy 
jednospadowe o k cie 
nachylenia po aci do 30° 

 5.8 Kolorystyka 
elewacji 

a) nale y stosowa  kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze ceg y  
b) dopuszcza si  deskowanie i licowanie ceg   
c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 

 5.9 Inne niezgodne z planem istniej ce budynki mog  by  
poddawane modernizacji, remontom, jak równie  
rozbudowie i przebudowie w linii istniej cej 
zabudowy, w sposób nie przekraczaj cy parametrów 
okre lonych w niniejszej karcie terenu. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary 

wymagaj ce 
scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

dopuszcza si  zarówno nowe jak i wtórne podzia y 

 7.2 Minimalna 
powierzchnia 
dzia ki 

1000,0 m2 

 7.3 Minimalna 
szeroko  frontów 
dzia ek 

20,00 m 

 7.4 Ustala si , e granice nowo wydzielonych dzia ek powinny by  prowadzone 
pod k tem prostym lub zbli onym do prostego w stosunku do frontowej 
granicy przedmiotowej dzia ki 

 7.5 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  

drogowa 
z istniej cych i projektowanych dróg oraz ci gów 
pieszo-jezdnych, zgodnie z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca 
parkingowe 

obowi zuj  ustalenia §25 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie 

w wod  
obowi zuj  ustalenia §28 pkt 1, oraz §29, §30 

 9.2 Zaopatrzenie 
w energi  ciepln  

obowi zuj  ustalenia §28 pkt 2 
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 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §28 pkt 3, oraz §29, §30 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

obowi zuj  ustalenia §28 pkt 4, oraz §29, §30 

 9.5 Odprowadzenie 
wód opadowych 
i roztopowych 

obowi zuj  ustalenia §28 pkt 5, oraz §29, §30 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

obowi zuj  ustalenia §28 pkt 6, 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Dopuszcza si  lokalizacj  tylko jednego budynku mieszkalnego na dzia ce 
 10.2 Zakazuje si  podpiwniczania budynków 
 10.3 Na terenie 2/09-MN wyst puj  niekorzystne warunki gruntowo-wodne, 

przed wykonaniem projektu budowlanego, nale y przeprowadzi  badania 
okre laj ce warunki geologiczno-in ynierskie w celu okre lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 

 10.4 Na terenie 2/05-MN nale y zachowa  lini  zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr32. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
2/13-ZK 2/14-ZK 2/15-ZK 2/16-ZK 2/17-ZK 

  2/18-ZK 2/19-ZK 2/20-ZK 2/21-ZK  
2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zieleni krajobrazowej 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 
 5.3 Powierzchnia biologicznie 

czynna 
Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 5.6 Poziom posadzki parteru Nie dotyczy 
 5.7 Geometria i pokrycie dachu Nie dotyczy 
 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce 

scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  
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 7.2 Minimalna powierzchnia 
dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z istniej cych i projektowanych dróg oraz 

ci gów pieszo-jezdnych oraz z terenów 
s siednich po ustaleniu s u ebno ci 
przejazdu i przechodu, zgodnie 
z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca parkingowe Nie ustala si  
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie w energi  

ciepln  
Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie w energi  
elektryczn  

Nie dotyczy 

 9.4 Odprowadzenie cieków Nie dotyczy 
 9.5 Odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych 
Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie z odpadami Nie dotyczy 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie dotyczy 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr33. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
2/22-ZL 2/23-

ZL 
2/24-

ZL 
2/25-

ZL 
2/26-

ZL 
2/27-

ZL 
2/28-

ZL 
2. Przeznaczenie 

terenu 
Lasy 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia 

zabudowy 
Nie dotyczy 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy  
 5.5 Wysoko  zabudowy  
 5.6 Poziom posadzki 

parteru 
 

 5.7 Geometria i pokrycie 
dachu 

 

 5.8 Kolorystyka elewacji  
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6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce 

scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z istniej cych i projektowanych dróg oraz ci gów 

pieszo-jezdnych oraz z terenów s siednich po 
ustaleniu s u ebno ci przejazdu i przechodu, 
zgodnie z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca parkingowe Nie ustala si  
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie 

w energi  ciepln  
Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie 
w energi  elektryczn  

Nie dotyczy 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

Nie dotyczy 

 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

Nie dotyczy 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie dotyczy 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 30% 

Karta 

Nr34. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie terenu 2/29-WS 2/30-WS 2/31-WS 2/32-WS 
  2/33-WS 2/34-WS 2/35-WS 2/36-WS 
2. Przeznaczenie 

terenu 
Wody powierzchniowe 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 
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 5.3 Powierzchnia biologicznie 
czynna 

Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 5.6 Poziom posadzki parteru Nie dotyczy 
 5.7 Geometria i pokrycie dachu Nie dotyczy 
 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce scale  

i podzia ów nieruchomo ci 
nie ustala si  

 7.2 Minimalna powierzchnia 
dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  frontów 
dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia 
infrastruktury technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z istniej cych i projektowanych dróg 

oraz ci gów pieszo-jezdnych oraz 
z terenów s siednich po ustaleniu 
s u ebno ci przejazdu i przechodu, 
zgodnie z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca parkingowe Nie dotyczy 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1 Zaopatrzenie w wod - Nie dotyczy 
 10.2 Zaopatrzenie w energi  

ciepln  
Nie dotyczy 

 10.3 Zaopatrzenie w energi  
elektryczn  

Nie dotyczy 

 10.4 Odprowadzenie cieków Nie dotyczy 
 10.5 Odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych 
Nie dotyczy 

 10.6 Post powanie z odpadami Nie dotyczy 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 11.1 Nie dotyczy 
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 12.1 Nie ustala si  
13. Stawka procentowa 
 13.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr35. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie terenu 2/37-K 2/38-K 2/39-K 
2. Przeznaczenie terenu Teren urz dze  kanalizacyjnych – przepompownie cieków 
3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §18 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
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 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 
 5.3 Powierzchnia biologicznie czynna Nie ustala si  
 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5. Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 5.6 Poziom posadzki parteru Nie dotyczy 
 5.7 Geometria i pokrycie dachu Nie dotyczy 
 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce scale  

i podzia ów nieruchomo ci 
nie ustala si  

 7.2 Minimalna powierzchnia dzia ki Nie dotyczy 
 7.3 Minimalna szeroko  frontów dzia ek nie dotyczy 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z istniej cych 

i projektowanych dróg, 
zgodnie z rysunkiem 
planu 

 8.2 Miejsca parkingowe Nie dotyczy 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie w energi  ciepln  Nie dotyczy 
 9.3 Zaopatrzenie w energi  elektryczn  obowi zuj  ustalenia §28 

pkt 3 
 9.4 Odprowadzenie cieków obowi zuj  ustalenia §28 

pkt 4 
 9.5 Odprowadzenie wód opadowych 

i roztopowych 
Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie z odpadami Nie dotyczy 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie ustala si  
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr36. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie terenu 2/40-W  
2. Przeznaczenie 

terenu 
Teren urz dze  wodoci gowych (projektowane uj cie wody w K pnie) 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §18 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia 

zabudowy 
Nie dotyczy 
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 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 5.6 Poziom posadzki 

parteru 
Nie dotyczy 

 5.7 Geometria i pokrycie 
dachu 

Nie dotyczy 

 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 6.1 W granicach strefy ochrony bezpo redniej studni zabronione jest 

u ytkowanie gruntów do celów nie zwi zanych z eksploatacj  uj cia, 
7.1 Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce 

scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia 
infrastruktury technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z terenu 2/01-KDD 
 8.2 Miejsca parkingowe Nie dotyczy 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie w energi  

ciepln  
Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie w energi  
elektryczn  

obowi zuj  ustalenia §28 pkt 3 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

Nie dotyczy 

 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

w taki sposób, aby nie przedostawa y si  do 
urz dze  s u cych do poboru wody, 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

Nie dotyczy 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Przewiduje si  budow  studni g binowej oraz stacji wodoci gowej, 
 10.2 Dopuszcza si  jedynie lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury 

technicznej zwi zanych z eksploatacj  uj cia wody, 
 10.3 Powierzchnie biologicznie czynne zagospodarowa  zieleni  nisk  
 -10.4 Teren zabezpieczy  przed dost pem osób nieupowa nionych 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr37. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
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1. Oznaczenie terenu 2/01-KD 
2. Przeznaczenie terenu Teren dróg publicznych 
3. Powi zanie z uk adem 

zewn trznym 
Zgodnie z rysunkiem planu 

4. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 5.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
6. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 6.1 Szeroko  jak na rysunku planu 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 7.1 Nie dotyczy 
8. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 8.1 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia 

infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1 Nie ustala si  
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1 Dopuszcza si  prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury 

technicznej w uzgodnieniu z zarz dc  drogi 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 11.1 Zakaz zabudowy z wyj tkiem obiektów ma ej architektury oraz 

urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej 
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 12.1 Nie ustala si  
13. Stawka procentowa 
 13.1 30% 

Karta 

Nr38. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie terenu 2/02-KDW 2/03-

KDW 
2/04-

KDW 
2/05-

KDW 
2/06-

KDW 
2/07-

KDW 
2 Przeznaczenie terenu Teren dróg wewn trznych 
3. Powi zanie 

z uk adem 

zewn trznym 

Zgodnie z rysunkiem planu 

4. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 5.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
6. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 6.1 Szeroko  jak na rysunku planu 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 7.1 Nie dotyczy 
8. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 8.1 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia 

infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
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 9.1 Nie ustala si  
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1 Dopuszcza si  prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury 

technicznej w uzgodnieniu z zarz dc  drogi 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 11.1 Zakaz zabudowy z wyj tkiem obiektów ma ej architektury oraz 

urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej 
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 12.1 Nie ustala si  
13. Stawka procentowa 
 13.1 30% 

Karta 

Nr39. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie terenu 2/08-KDX 2/09-

KDX 
2/10-

KDX 
2/11-

KDX 
2/12-

KDX 
2. Przeznaczenie terenu Tereny ci gów pieszo-jezdnych 
3. Powi zanie z uk adem 

zewn trznym 
Zgodnie z rysunkiem planu 

4. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 5.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
6. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 6.1 Szeroko  jak na rysunku planu 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 7.1 Nie dotyczy 
8. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 8.1 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia 

infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1 Nie ustala si  
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1 Dopuszcza si  prowadzenie liniowych obiektów 

infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarz dc  drogi 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 11.1 Zakaz zabudowy z wyj tkiem obiektów ma ej architektury 

oraz urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej 
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 12.1 Nie ustala si  
13. Stawka procentowa 
 13.1 30% 

Karta 

Nr40. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
3/01-R 3/02-

R 
3/03-

R 
3/04-

R 
3/05-

R 
3/06-

R 
3/07-

R 
  3/08-R 3/09-

R 
3/10-

R 
3/11-

R 
3/12-

R 
3/13-

R 
3/14-

R 
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  3/15-R 3/16-

R 
 

2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny rolnicze 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
 4.2 Na terenach 3/01-R, 3/02-R, 3-03-R i 3/05-R znajduj  si  stanowiska 

archeologiczne nale ce do strefy WII cz ciowej ochrony archeologiczno – 
konserwatorskiej, obowi zuj  ustalenia §19.1 niniejszej uchwa y 

 4.3 Na terenach 3/02-R i 3/05-R znajduj  si  stanowiska archeologiczne 
nale ce do strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – 
konserwatorskiej, obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 
 5.3 Powierzchnia 

biologicznie czynna 
Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 5.6 Poziom posadzki parteru Nie dotyczy 
 5.7 Geometria i pokrycie 

dachu 
Nie dotyczy 

 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Na terenach 3/01-R, 3/02-R, 3-03-R i 3/05-R znajduj  si  stanowiska 

archeologiczne nale ce do strefy WII cz ciowej ochrony archeologiczno – 
konserwatorskiej, obowi zuj  ustalenia §19.1 niniejszej uchwa y 

 6.2 Na terenach 3/02-R i 3/05-R znajduj  si  stanowiska archeologiczne 
nale ce do strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – 
konserwatorskiej, obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce 

scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  

 7.2 Minimalna powierzchnia 
dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z istniej cych dróg i z terenów s siednich po 

ustaleniu s u ebno ci przejazdu i przechodu, 
zgodnie z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca parkingowe Nie ustala si  
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie w energi  

ciepln  
Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie w energi  
elektryczn  

Nie dotyczy 
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 9.4 Odprowadzenie cieków Nie dotyczy 
 9.5 Odprowadzenie wód 

opadowych 
i roztopowych 

Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

Nie dotyczy 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie ustala si  
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr41. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
3/17-ZK 3/18-

ZK 
3/19-

ZK 
3/20-

ZK 
3/21-

ZK 
3/22-

ZK 
3/23-

ZK 
  3/24-ZK 3/25-

ZK 
3/26-

ZK 
3/27-

ZK 
3/28-

ZK 
3/29-

ZK 
3/30-

ZK 
  3/31-ZK 3/32-

ZK 
3/33-

ZK 
3/34-

ZK 
3/35-

ZK 
3/36-

ZK 
3/37-

ZK 
  3/38-ZK 3/39-

ZK 
3/40-

ZK 
3/41-

ZK 
3/42-

ZK 
3/43-

ZK 
3/44-

ZK 
  3/45-ZK 3/46-

ZK 
3/47-

ZK 
3/48-

ZK 
3/49-

ZK 
3/50-

ZK 
3/51-

ZK 
  3/52-ZK 3/53-

ZK 
3/54-

ZK 
3/55-

ZK 
3/56-

ZK 
3/57-

ZK 
 

2. Przeznaczenie 

terenu 
Tereny zieleni krajobrazowej 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
 4.2 Na terenach 3/17-ZK i 3/49-ZK znajduj  si  stanowiska archeologiczne 

nale ce do strefy WII cz ciowej ochrony archeologiczno – 
konserwatorskiej, obowi zuj  ustalenia §19.1 niniejszej uchwa y 

 4.3 Na terenach 3/52-ZK znajduje si  stanowisko archeologiczne nale ce do 
strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, 
obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 
 5.3 Powierzchnia 

biologicznie czynna 
Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 5.6 Poziom posadzki 

parteru 
Nie dotyczy 

 5.7 Geometria i pokrycie 
dachu 

Nie dotyczy 

 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
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 6.1 Na terenach 3/17-ZK i 3/49-ZK znajduj  si  stanowiska archeologiczne 
nale ce do strefy WII cz ciowej ochrony archeologiczno – 
konserwatorskiej, obowi zuj  ustalenia §19.1 niniejszej uchwa y 

 6.2 Na terenach 3/52-ZK znajduje si  stanowisko archeologiczne nale ce do 
strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, 
obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce 

scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z istniej cych dróg i z terenów s siednich po 

ustaleniu s u ebno ci przejazdu i przechodu, 
zgodnie z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca parkingowe Nie ustala si  
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie w energi  

ciepln  
Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie w energi  
elektryczn  

Nie dotyczy 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

Nie dotyczy 

 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

Nie dotyczy 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie dotyczy 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 
Nr42. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
3/58-ZL 3/59-

ZL 
3/60-

ZL 
3/61-

ZL 
3/62-

ZL 
3/63-

ZL 
  3/64-ZL 3/65-

ZL 
3/66-

ZL 
3/67-

ZL 
3/68-

ZL 
3/69-

ZL 
  3/70-ZL 3/71-

ZL 
3/72-

ZL 
3/73-

ZL 
3/74-

ZL 
3/75-

ZL 
  3/76-ZL 3/77-

ZL 
3/78-

ZL 
3/79-

ZL 
3/80-

ZL 
3/81-

ZL 
  3/82-ZL 3/83-

ZL 
 

2. Przeznaczenie 

terenu 
Lasy 
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3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
 4.2 Na terenach 3/67-ZL, 3/68-ZL i 3/70-ZL znajduj  si  stanowiska 

archeologiczne nale ce do strefy WII cz ciowej ochrony archeologiczno – 
konserwatorskiej, obowi zuj  ustalenia §19.1 niniejszej uchwa y 

 4.3 Na terenach 3/77-ZL i 3/83-ZL znajduj  si  stanowiska archeologiczne 
nale ce do strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – 
konserwatorskiej, obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 
 5.3 Powierzchnia biologicznie 

czynna 
Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 5.6 Poziom posadzki parteru Nie dotyczy 
 5.7 Geometria i pokrycie dachu Nie dotyczy 
 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 6.1 Na terenach 3/63-ZL, 3/67-ZL i 3/70-ZL znajduj  si  stanowiska 

archeologiczne nale ce do strefy WII cz ciowej ochrony archeologiczno – 
konserwatorskiej, obowi zuj  ustalenia §19.1 niniejszej uchwa y 

 6.2 Na terenach 3/77-ZL i 3/83-ZL znajduj  si  stanowiska archeologiczne 
nale ce do strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – 
konserwatorskiej, obowi zuj  ustalenia §19.2 niniejszej uchwa y 

7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce scale  

i podzia ów nieruchomo ci 
nie ustala si  

 7.2 Minimalna powierzchnia 
dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa z istniej cych dróg i z terenów s siednich 

po ustaleniu s u ebno ci przejazdu 
i przechodu, zgodnie z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca parkingowe Nie dotyczy 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie w energi  

ciepln  
Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie w energi  
elektryczn  

Nie dotyczy 

 9.4 Odprowadzenie cieków Nie dotyczy 
 9.5 Odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych 
Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie z odpadami Nie dotyczy 
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10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie dotyczy 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr43. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie 

terenu 
3/84-WS 3/85-

WS 
3/86-

WS 
3/87-

WS 
3/88-

WS 
3/89-

WS 
  3/90-WS 3/91-

WS 
3/92-

WS 
3/93-

WS 
3/94-

WS 
3/95-

WS 
  3/96-WS 3/97-

WS 
3/98-

WS 
3/99-

WS 
3/100-

WS 
3/102-

WS 
  3/103-WS 3/104-

WS 
3/105-

WS 
3/106-

WS 
3/107-

WS 
3/108-

WS 
  3/109-WS 3/110-

WS 
3/111-

WS 
3/112-

WS 
3/113-

WS 
3/114-

WS 
  3/115-WS 3/116-

WS 
3/117-

WS 
 

2. Przeznaczenie 

terenu 
Wody powierzchniowe 

3. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 3.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
5. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 5.1 Linia zabudowy Nie dotyczy 
 5.2 Powierzchnia 

zabudowy 
Nie dotyczy 

 5.3 Powierzchnia 
biologicznie czynna 

Nie ustala si  

 5.4 Forma zabudowy Nie dotyczy 
 5.5 Wysoko  zabudowy Nie dotyczy 
 5.6 Poziom posadzki 

parteru 
Nie dotyczy 

 5.7 Geometria i pokrycie 
dachu 

Nie dotyczy 

 5.8 Kolorystyka elewacji Nie dotyczy 
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych 
 6.1 Nie dotyczy 
7. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 7.1 Obszary wymagaj ce 

scale  i podzia ów 
nieruchomo ci 

nie ustala si  

 7.2 Minimalna 
powierzchnia dzia ki 

nie dotyczy 

 7.3 Minimalna szeroko  
frontów dzia ek 

nie dotyczy 

 7.4 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury 
technicznej 
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8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 8.1 Dost pno  drogowa Z istniej cych dróg i z terenów s siednich po 

ustaleniu s u ebno ci przejazdu i przechodu, 
zgodnie z rysunkiem planu 

 8.2 Miejsca parkingowe Nie ustala si  
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1 Zaopatrzenie w wod  Nie dotyczy 
 9.2 Zaopatrzenie w energi  

ciepln  
Nie dotyczy 

 9.3 Zaopatrzenie w energi  
elektryczn  

Nie dotyczy 

 9.4 Odprowadzenie 
cieków 

Nie dotyczy 

 9.5 Odprowadzenie wód 
opadowych 
i roztopowych 

Nie dotyczy 

 9.6 Post powanie 
z odpadami 

Nie dotyczy 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 10.1 Nie dotyczy 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 11.1 Nie ustala si  
12. Stawka procentowa 
 12.1 Nie ustala si  

Karta 

Nr44. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie geodezyjnym 

Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie terenu 3/01-KDZ  
2. Przeznaczenie terenu Teren dróg publicznych, droga zbiorcza 
3. Powi zanie z uk adem zewn trznym Zgodnie z rysunkiem planu 
4. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej 

uchwa y 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 5.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
6. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 6.1 Szeroko  jak na rysunku planu 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 7.1 Nie dotyczy 
8. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 8.1 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod 

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1 Nie ustala si  
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10. Dopuszcza si  prowadzenie liniowych 

obiektów infrastruktury technicznej 
w uzgodnieniu z zarz dc  drogi 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
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 11.1 Zakaz zabudowy z wyj tkiem obiektów ma ej 
architektury oraz urz dze  i obiektów 
infrastruktury technicznej 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 12.1 Nie ustala si  
13. Stawka procentowa 
 13.1 30% 

Karta 

Nr45. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obr bie 

geodezyjnym Wrze cie – K pno, gmina S upsk. 
1. Oznaczenie terenu 3/02-KDD 3/03-

KDD 
3/04-

KDD 
3/05-

KDD 
3/06-

KDD 
3/07-

KDD 
  3/08-KDD 3/09-

KDD 
3/10-

KDD 
3/11-

KDD 
3/12-

KDD 
3/13-

KDD 
  3/14-KDD 3/15-

KDD 
3/16-

KDD 
3/17-

KDD 
3/18-

KDD 
3/19-

KDD 
  3/20-KDD 3/21-

KDD 
3/22-

KDD 
3/23-

KDD 
3/24-

KDD 
3/25-

KDD 
2. Przeznaczenie terenu Teren dróg publicznych, droga dojazdowa 
3. Powi zanie z uk adem 

zewn trznym 
Zgodnie z rysunkiem planu 

4. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1 Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u III niniejszej uchwa y 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 
 5.1 Obowi zuj  ustalenia §17 niniejszej uchwa y 
6. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
 6.1 Szeroko  jak na rysunku planu 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e 

nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas 

ziemnych 
 7.1 Nie dotyczy 
8. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
 8.1 Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia 

infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1 Nie ustala si  
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1 Dopuszcza si  prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury 

technicznej w uzgodnieniu z zarz dc  drogi 
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

u ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1 Zakaz zabudowy z wyj tkiem obiektów ma ej architektury 

oraz urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej 
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania 

terenów 
 12.1 Nie ustala si  
13. Stawka procentowa 
 13.1 30% 
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DZIAŁ III

Ustalenia końcowe

§ 34

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Słupsk do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac 
planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami 
prawnymi;

2) publikacji uchwały na stronie internetowej gminy;
3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do do-

kumentów przedstawiających plan i wydawania z tych 
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzeb-
nych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych 
w art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§ 35

  Traci moc Uchwała V/39/2011 Rady Gminy Słupsk, z 
dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście 
– Kępno, gm. Słupsk

§ 36

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z wyjątkiem § 34, który wchodzi w życie z 
dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Słupsk
Mirosław Klemiato

Poz. 2374
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/85/2011
Rady Gminy Słupsk
z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Poz. 2374
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/85/2011
Rady Gminy Słupsk
z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Poz. 2374
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z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Poz. 2374
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 UCHWAŁA Nr 196/X/11

Sejmiku Województwa Pomorskiego

 z dnia 25 lipca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia Regulaminu programu wsparcia stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z 

województwa pomorskiego w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów 

o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fi zyki i informatyki” realizowanego w ramach 

Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 
r. nr 142, poz. 1590; zmiany: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 
220, nr 62, poz. 558, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 
116, poz. 1206, nr 167, poz. 1759, z 2006 r. nr 126, poz. 875, 
nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 
180, poz. 1111, nr 216, poz. 1370, nr 223, poz. 1458, Dz. 
U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 

142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, art. 90t ust. 4 
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; zmiany: Dz. U. z 2004 
r. nr 273 poz. 2703, nr 281 poz. 2781, z 2005 r. nr 17 poz. 
141, nr 94 poz. 788, nr 122 poz. 1020, nr 131 poz. 1091, 
nr 167 poz. 1400, nr 249 poz. 2104, z 2006 r. nr 144 poz. 
1043, nr 208 poz. 1532, nr 227 poz. 1658, z 2007 r. nr 42 
poz. 273, nr 80 poz. 542, nr 115 poz. 791, nr 120 poz. 818, 
nr 180 poz. 1280, nr 181 poz. 1292, z 2008 r. nr 70 poz. 


