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PozŁ 8ń6 
 

UCHWAIA NR XXXIXł334łŃ9 
Rady Miejskiej w Pyrzycach 

z dnia 26 lutego 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Pyrzyce 
- w obrębie ewidencyjnym nr 4, 7 i ń2 mŁ  PyrzyceŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, Nr 153, 
”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, 
”ozŁ 1055 i Nr 116, ”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, 
”ozŁ 128 i Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974 i Nr 173, ”ozŁ 1218 oraz 
z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111, Nr 223, ”ozŁ 1458) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ 
o ”lanowaniu zagos”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, 
”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 
i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880 oraz z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237 
i Nr 220, ”ozŁ 1413) Rada Miejska uchwala, co nastę”uje: 

ROźŚźIAI I 
PRźśPISY WSTĘPNś 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIIIł94ł07 z dnia 6 sier”nia 2007 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
Pyrzyce dla terenu ”oJowonego w obrębach ewidencyjnych nr 4, 7 i 12 mŁ Pyrzyce oraz ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Py-
rzyce, ”rzyjętymi uchwaJą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XXXVIł406ł01 z dnia 25 ”audziernika 2001 rŁ, 
uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębach ewi-
dencyjnych nr 4, 7 i 12 mŁ Pyrzyce, zwany dalej ｭ”lanemｬŁ 

2Ł Obszar ”lanu, o Jącznej ”owierzchni 34,81 ha, obejmuje: 

1) dziaJki nr: 165, 166, 167, 168, 169 oraz czę`ć dziaJek nr: 146ł2, 147, ”oJowonych w obrębie ewi-
dencyjnym nr 4 miasta Pyrzyce; 

2) dziaJki nr: 14, 49, 66-77, 106-186, 191ł1-191ł21, 192-207, 213-214, 217-237, 246-249, 250-
271, 284-288, 291-302, 305-310 oraz czę`ć dziaJek nr: 41ł1, 48ł3, 78, 102, 105, ”oJowonych w 
obrębie ewidencyjnym nr 7 miasta Pyrzyce; 

3) dziaJki nr: 3, 4, 5, 6, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26 oraz czę`ć dziaJek nr: 1, 2, 12, ”oJowonych w obrę-
bie ewidencyjnym nr 12 miasta PyrzyceŁ 

3Ł Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali 1: 1 000, zwany dalej ｭrysunkiem 
”lanuｬŁ 

4Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1: 1 000 (arkusz nr 1 i arkusz nr 2); 
2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu; 
3) zaJącznik nr 3 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Pyrzyce; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowaniaŁ 

§ 2Ł Przedmiotem ”lanu jest ustalenie ”rzeznaczenia i zasad zagos”odarowania terenów mieszkanio-
wych z usJugami wraz z towarzyszącą infrastrukturą technicznąŁ 

§ 3Ł W granicach obszaru objętego ”lanem nie okre`la się granic i s”osobów zagos”odarowania tere-
nów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się 
mas ziemnych ze względu na brak wystę”owania takich terenówŁ 
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§ 4Ł 1Ł Obszar ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie 

i s”osoby uwytkowania terenuŁ W granicach terenów elementarnych wystę”ują wydzielenia wewnętrzne, 
dla których ustalono odrębne zasady zagos”odarowania terenuŁ 

2Ł Tereny elementarne oznaczone są niwej o”isanymi symbolami: 

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug o ”owierzchni do 40% 

”owierzchni uwytkowej; 
3) U - teren zabudowy usJugowej; 
4) U,M - teren zabudowy usJugowej z do”uszczeniem lokali mieszkalnych; 
5) źP - teren zieleni urządzonej; 
6) źI - teren zieleni izolacyjnej; 
7) USłźP - teren s”ortowo-rekreacyjny; 
8) ś - teren urządzeL infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa 15ł0,4 kV; 
9) IT - teren ”asa infrastruktury technicznej; 
10) KŚŁG - teren drogi ”ublicznej - klasy gJównej; 
11) KŚŁL - teren drogi ”ublicznej - klasy lokalnej; 
12) KŚŁŚ - teren drogi ”ublicznej - klasy dojazdowej; 
13) KŚW - teren drogi wewnętrznej; 
14) KPj - teren ciągu ”ieszo-jezdnego; 
15) KP - teren ciągu ”ieszegoŁ 

3Ł Tereny wydzieleL wewnętrznych oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie w s”osób nastę-
”ujący: 

1) KP - teren ciągu ”ieszego; 
2) źI - teren zieleni izolacyjnej; 
3) IT - teren ”asa infrastruktury technicznejŁ 

4Ł Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-
wiązują na caJym obszarze ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnegoŁ 

5Ł PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera Jącznie ustalenia ogólne dla caJego terenu ob-
jętego ”lanem i ustalenia szczegóJowe dla terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszarŁ 

§ 5Ł 1Ł Ustala się nastę”ujące definicje uwytych w ”lanie terminów: 

1) dominanta - nalewy ”rzez to rozumieć obiekt budowlany lub jego czę`ć, który koncentruje uwagę ob-
serwatorów ze względu na swoją wysoko`ć; 

2) linia rozgraniczająca - nalewy ”rzez to rozumieć linię oddzielającą ”oszczególne tereny o równym ”rze-
znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 

3) nie”rzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym do-
”uszcza się wznoszenie budynków oraz okre`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów budowli naziem-
nych nie będących liniami ”rzesyJowymi, sieciami uzbrojenia terenu i urządzeniami infrastruktury 
technicznej; 

4) obowiązująca linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczającą ”oJowenie lica budynku - 
do”uszcza się cofnięcie wej`ć, wbudowanych garawy i loggi w gJąb od obowiązującej linii zabudowy 
na odlegJo`ć do 1,3 m, na odcinku nie”rzekraczającym Jącznie 1ł3 szeroko`ci elewacji; do”uszcza się 
wysunięcia ”oza nie”rzekraczalną i obowiązującą linię zabudowy, ustaloną od strony dróg dojazdo-
wych i wewnętrznych: 
a) na wysoko`ci ”owywej ”arteru dla: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów - do 

1,20 m, innych elementów ”rogramu architektonicznego - do 0,5 m, 
b) na wysoko`ci ”arteru dla: schodów zewnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wie-

tlających ”iwnice oraz elementów ws”artych na sJu”ach - do 1,0 m; 
5) ”owierzchnia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć obszar wyznaczony ”rzez obrys ”arteru budynku 

w stanie wykoLczonym lub `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzu-
tu obrysu ”arteru; do ”owierzchni zabudowy wlicza się równiew ”owierzchnię obiektów ”omocni-
czych (gos”odarczych) jak budynki gos”odarcze, garawe, altany it”Ł, natomiast nie wlicza się ”o-
wierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”oniwej ”oziomu terenu, ”owierzchni schodów, 
”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, daszków, oka”ów dacho-
wych, basenów i sztucznych oczek wodnych; 
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6) ogrodzenie awurowe - nalewy ”rzez to rozumieć ogrodzenie, w którym Jączna ”owierzchnia ”rze`wi-

tów wynosi co najmniej 30 ”rocent ”owierzchni ogrodzenia ”omiędzy sJu”ami konstrukcyjnymi; 
7) ”rze”isy odrębne - nalewy ”rzez to rozumieć aktualne ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 

a takwe ratyfikowane umowy międzynarodowe, ”rawodawstwo organizacji organów międzynarodo-
wych, których Rzecz”os”olita Polska jest czJonkiem oraz ”raw Unii śuro”ejskiej, obowiązujące w re-
gulowanej dziedzinie ”rze”isy odrębne - aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwaJy ”rze-
”isy ”rawne; 

8) reklama wolno stojąca - nalewy ”rzez to rozumieć samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks-
”ozycji na”isów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym 
lub marketingowym; 

9) teren elementarny - nalewy ”rzez to rozumieć czę`ć obszaru objętego ”lanem wyznaczona na rysunku 
”lanu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji; 

10) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - nalewy ”rzez to rozumieć urządzenia techniczne za-
”ewniające mowliwo`ć uwytkowania obiektu zgodnie z jego ”rzeznaczeniem, takie jak ”rzyJącza 
i urządzenia instalacyjne, ”rzejazdy, ogrodzenia, ”lace ”ostojowe, ”lace ”od `mietniki, chodniki, doj-
`cia i dojazdy; 

11) wysoko`ć zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć zabudowy mierzoną od ”oziomu terenu 
”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwywej ”oJowo-
nego ”unktu ”rzekrycia budynku; 

12) zorganizowana zieleL ”ubliczna - nalewy ”rzez to rozumieć zieleL urządzona wy”eJniająca ”rzestrzenie 
o dostę”no`ci ”ublicznej, w szczególno`ci tworząca ”arki, skwery, zieleLce, aleje, a takwe stanowiąca 
elementy kom”ozycji ciągów ulicznych i ”laców n”Ł sz”alery drzew, wywo”Joty, rabaty kwiatowe it”Ł; 

13) obsJuga inwynieryjna - nalewy ”rzez to rozumieć zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznejŁ 

2Ł Nie zdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

ROźŚźIAI II 
USTALśNIA OGÓLNś 

§ 6Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1Ł Na terenie objętym o”racowaniem: 

1) zakazuje się lokalizacji stacji telefonii i stacji radiowych, za wyjątkiem terenu 17 U; 
2) na zamknięciu dróg (zgodnie z rysunkiem ”lanu) ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej, sta-

nowiącej zamknięcie kom”ozycyjne ulicy; 
3) do”uszcza się zachowanie i ada”tację zainwestowania i uwytkowania istniejącego legalnie w dniu 

wej`cia w wycie niniejszego ”lanu do chwili za”otrzebowania terenu na cele zgodne z ”lanem; 
4) wszystkie tereny ”ubliczne muszą być tak ”rojektowane, aby byJy dostę”ne dla osób nie”eJnos”rawnych; 
5) naziemne urządzenia inwynieryjne związane z zagos”odarowaniem terenu takie jak szafki elektroener-

getyczne czy telekomunikacyjne nalewy umieszczać jako elementy wbudowane w ogrodzenia; 
6) mowliwo`ć sytuowania budynków bez”o`rednio ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej ”od wa-

runkiem s”eJnienia wymagaL okre`lonych w ”rze”isach szczególnych w zakresie bez”ieczeLstwa ”o-
warowego; 

7) do”uszcza się lokalizowanie garawy wbudowanych, wolno stojących lub w zes”oJach ”o dwa garawe 
”rzylegJe do bocznej granicy dziaJki, sytuowanych w gJębi ”osesji; 

8) zakaz lokalizacji garawy blaszanych oraz obiektów o charakterze kontenerowym; 
9) ”arkingi realizowane we frontowych czę`ciach dziaJek budowlanych ”owinny być kom”onowane 

z zielenią towarzyszącąŁ 

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

1) nastę”ujący zakres usJug do”uszczalny w budynkach mieszkalnych: medyczne, handlowe, gastrono-
miczne, biurowe, turystyki (najmu ”okoi), usJugi rzemie`lnicze w zakresie obsJugi klientów oraz usJug 
komunalnych, socjalnych i indywidualnych, które nie wymagają skJadowania materiaJów i towarów 
na otwartym terenie oraz nie wymagają s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko; 
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2) zakaz lokalizowania usJug uciąwliwych dla funkcji mieszkaniowej, w tym szczególnie usJug motoryza-

cyjnych; 
3) zakaz lokalizowania garawy i miejsc ”arkingowych dla samochodów o do”uszczalnej masie caJkowitej 

”owywej 3,5 t oraz ich ”rzycze” i nacze”; 
4) na jednej dziaJce ”rzeznaczonej ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lokalizację wyJącznie jed-

nego budynku mieszkalnego wraz z ”rzeznaczonymi na ”otrzeby mieszkaLców budynkami garawo-
wymi i gos”odarczymi; 

5) jednakowy kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachowych dla wszystkich obiektów, usytuowanych na 
terenie dziaJki budowlanej; 

6) mowliwo`ć realizacji lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekraczającej 50% szeroko`ci elewacji fronto-
wej budynkuŁ 

§ 7Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1Ł W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) zachowanie w max sto”niu istniejącego zadrzewienia z mowliwo`cią wycinki niezbędnych drzew dla 
uzyskania od”owiedniego nasJonecznienia terenu oraz dla celów sanitarnych bądu dla ”otrzeb ”rzebu-
dowy ukJadu komunikacyjnego; 

2) w”rowadzenie zieleni wysokiej i niskiej wzdJuw ciągów komunikacyjnych; uzu”eJnienia nowymi nasa-
dzeniami gatunkami rodzimymi (o duwych walorach dekoracyjnych i biocenotycznych) w razie ko-
niecznych wycinek drzew, kolidujących z ”rojektowanym zagos”odarowaniem; 

3) w”rowadzenie zieleni ty”u izolacyjnego (zieleni wysokiej i `redniej zrównicowanej gatunkowo) wzdJuw 
granic terenów 16U; 

4) ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej w s”osób nie naruszający systemów korzeniowych 
drzew; 

5) s”osób ”osadowienia zabudowy nalewy okre`lić na ”odstawie szczegóJowych badaL geologicznych 
gruntu, wykonanych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

6) wykluczenie mowliwo`ci zanieczyszczenia ”odJowa gruntowego w trakcie realizacji usJug i ”arkingów; 
7) zamknięcie w granicach wJasnej dziaJki wszelkiej uciąwliwo`ci, wynikającej z ”rowadzonych dziaJalno-

`ci usJugowych; 
8) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i ”o-

wierzchniowych na terenach sąsiednich; 
9) ”rojektowane nawierzchnie utwardzone ”owinny być tak uszczelnione, aby uniemowliwić bez”o`red-

nio ”rzenikanie zanieczyszczeL do gruntu i wy”osawone w wewnętrzny system kanalizacyjny; 
10) zachowanie istniejących na obszarze ”lanu rowów melioracyjnych; w ”rzy”adku kolizji z ”rojektowa-

ną zabudową lub infrastrukturą - mowliwa ”rzebudowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
wymaganiami norm branwowych; 

11) ”rzy realizacji ustaleL ”lanu nalewy ”rzestrzegać nastę”ujących zasad: 
a) chronić ”róchniczą warstwę gleby ”rzed degradacją i niszczeniem, 
b) za”obiegać rozmywaniu i rozwiewaniu gruntu w granicach obszaru ”lanu oraz zasy”ywaniu grun-

tów ”rzylegJych, ustalić s”osoby zachowania istniejących warto`ci rzeuby terenu, stosownie do 
”otrzeb ”rzyrodniczych, gos”odarczych i krajobrazowych, 

c) okre`lić s”osoby ”rzeciwdziaJania erozji wodnej i wietrznej ”odczas ”rowadzenia ”rac budowla-
nych oraz ”o ich zakoLczeniu, 

d) ”rzewidzieć zdjęcie ”róchniczej warstwy ziemi - zaleca się wykorzystanie ”róchniczej warstwy 
gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej innych gruntów w gminieŁ 

2Ł w zakresie ochrony ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - na terenie objętym niniejszym ”lanem nie 
wystę”ują obszary chronioneŁ 

§ 8Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) w obrębie obszaru objętego niniejszym ”lanem wystę”uje stanowisko archeologiczne, objęte strefą 
ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ujęte w ewidencji sJuwby 
konserwatorskiej, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych; 

2) w ”rzy”adku ”odejmowania ”rac ziemnych w obrębie tej strefy ustala się: 
a) uzgadnianie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi ”rzez od”owiedni 

organ dsŁ ochrony zabytków, 
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b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 

§ 9Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) ogrodzenia od strony drogi wojewódzkiej 012KŚŁG, dróg lokalnych: 021 KŚŁL, 022 KŚŁL, 023 KŚŁL, 
024 KŚŁL i drogi dojazdowej 013 KŚŁŚ nalewy realizować jako awurowe; 

2) ustala się zakaz stosowania ”refabrykowanych ogrodzeL betonowych od strony wwŁ dróg ”ublicznych; 
3) ogrodzenia terenów od strony dróg ”ublicznych nie mogą być wywsze niw 1,7 m, za wyjątkiem terenu 

28 USłźP; 
4) lokalizacja reklam wolnostojących mowe odbywać się wyJącznie w s”osób zorganizowany: 

a) od strony drogi wojewódzkiej do”uszcza się umieszczenie do 2 tablic reklamowych (ewŁ ”ylonów 
reklamowych) o jednolitych rozmiarach, 

b) na ”ozostaJym obszarze ”lanu do”uszcza się lokalizację tablic reklamowych nie ”rzekraczających 
”owierzchni 6 m2 dla kawdej tablicy, ”o jednej dla kawdej wyodrębnionej dziaJki budowlanej, 

c) reklamy wbudowane w obiekty budowlane ”owinny stanowić element ”rojektu elewacji, 
d) lokalizację reklam wolno stojących w ”asie drogowym warunkuje się nie ”owodowaniem ograni-

czeL w ”rowadzeniu sieci inwynieryjnych ani utrudnieL w ruchu drogowymŁ 

§ ńŃŁ Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) ”odziaJ nieruchomo`ci jest do”uszczalny jedynie wtedy, gdy wtórne ”odziaJy terenów (wielko`ci no-
wo wydzielanych dziaJek budowlanych i kąt nachylenia granic dziaJek w stosunku do linii rozgranicza-
jących dróg) są zgodne z zasadami ”odziaJu nieruchomo`ci, okre`lonymi w ustaleniach szczegóJo-
wych danego terenu elementarnego; 

2) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego (lub osi drogi) ”rzylegJego do frontu 
dziaJki - 90°; 

3) do”uszcza się odstę”stwo o +10ł-10 sto”ni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydziela-
nych dziaJek; 

4) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-
ku ”lanu; 

5) do”uszcza się wydzielenia dojazdów do dziaJek w ramach terenu elementarnego, bez s”eJnienia wa-
runku minimalnej dziaJki, okre`lonego w ustaleniach szczegóJowych; 

6) do”uszcza się korekty granic ustalonych i ”ro”onowanych dziaJek budowlanych nie ”okrywających 
się z liniami rozgraniczającymi, mające na celu ”o”rawę ich funkcjonowania (dostę” komunikacyjny, 
”o”rawa ksztaJtu dziaJki, za”ewnienie wJa`ciwych warunków usytuowania budynków)Ł 

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

1Ł ObsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących, ”rojektowanych dróg 
”ublicznych i wewnętrznych, ”rzylegających do obszaru o”racowania, ”owiązanych z ukJadem sieci dróg 
w gminie i w regionieŁ 

2Ł Powiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewnią: 
droga wojewódzka nr 122, droga ”owiatowa nr 1616ź, drogi gminne (ulŁ SJowackiego i ulŁ Basenowa)Ł 

3Ł Na terenach komunikacji drogowej do”uszcza się, jako uzu”eJnienie funkcji ”odstawowej, lokali-
zowanie: 

1) ”rzyulicznych ”asów ”ostojowych i zatok ”ostojowych dla samochodów; 
2) `ciewek rowerowych; 
3) zieleni ”rzyulicznej i izolacyjnej; 
4) sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu; 
5) urządzeL organizacji ruchu; 
6) elementów wy”osawenia ulic i urządzeL ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

4Ł Lokalizacja obiektów i urządzeL oraz elementów urządzenia ”rzestrzeni ”ublicznych jest do”usz-
czalna ”od warunkiem nie”owodowania ograniczenia lub zagroweL dla ruchu drogowegoŁ 

5Ł Przy ”rzej`ciach dla ”ieszych i ”rzejazdach rowerowych ustala się wymóg wykonania obniwenia 
krawęwników jezdniŁ 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 20 ｦ 4012 ｦ PozŁ 816

 
6Ł W liniach rozgraniczających ulic ustala się zachowanie rezerw terenu dla ”otrzeb sieci uzbrojenia 

”odziemnego (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, linie elek-
troenergetyczne, linie telekomunikacyjne oraz inne sieć niezbędne do funkcjonowania ｭterenów zurbani-
zowanychｬ)Ł 

7Ł Realizacja kawdego nowego obiektu, rozbudowa bądu zmiana s”osobu uwytkowania obiektu uwa-
runkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla samo-
chodów osobowychŁ 

8Ł Minimalne wskauniki do obliczenia za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla samochodów oso-
bowych: 

1) dla funkcji mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej - minŁ 2 miejsca ”ostojowe na kawdy lokal 
mieszkalny; 

2) dla lokalu gastronomicznego - minŁ 1 miejsce ”ostojowe na 5 miejsc konsum”cyjnych; 
3) dla biur, urzędów, ”oczty, banków, administracji - 2 miejsca ”ostojowe na 100 m2 ”owŁ uwytkowej; 
4) dla ”ensjonatów, gos”odarstwa agroturystycznego - 3 miejsca ”ostojowe na 10 Jówek; 
5) dla obiektów s”ortowo-rekreacyjnych - minŁ 1 miejsce ”ostojowe na 10 uwytkowników; 
6) dla kortów tenisowych - 2 miejsca ”ostojowe na kort; 
7) dla obiektów i lokali handlowych oraz eks”ozycyjno-handlowych: 3 miejsca ”ostojowe na 100 m2 

”owierzchni uwytkowej; 
8) dla innych usJug - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 50 m2 ”owierzchni uwytkowej; 
9) dla usJug medycznych - 1 miejsce ”ostojowe na gabinet; 
10) dla usJug o`wiaty (n”Ł szkoJa, ”rzedszkole) - 1 miejsce ”ostojowe na 25 uczniówłdzieciŁ 

9Ł W ”rzy”adku braku bez”o`redniego dostę”u wwŁ obiektów do dróg nalewy wydzielić odrębne do-
jazdy do wskazanych dróg lub ustalić sJuwebno`ć dojazdu na dziaJkach budowlanych w celu obsJugi tych 
obiektów ”rzez ich zarządcówŁ 

§ ń2Ł Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej: 

1Ł źao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz obsJugę telekomunikacyjną, od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu 
w istniejących i ”rojektowanych drogach oraz drogach ”rzebiegających ”oza granicami o”racowaniaŁ 

2Ł Nową infrastrukturę ”odziemną nalewy sytuować ”rzede wszystkim w ”asach drogowych - ”oza 
trwaJą nawierzchnią jezdniowąŁ Przy ”rowadzeniu infrastruktury w wydzielonych ”asach (korytarzach) 
technicznych uzbrojenia - zgodnie z rysunkiem ”lanu - obowiązuje ustalenie sJuwebno`ci gruntuŁ 

3Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć realizowania sieci infrastruktury technicznej ”rzez tereny, nie będące 
drogami, ”o uzyskaniu zgody wJa`ciciela terenuŁ 

4Ł W zakresie zao”atrzenia w wodę: 

1) ustala się z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej bazującej na ujęciu w Pyrzycach; 
2) ”arametry ”rojektowanej sieci - ø 80 mm ÷ 110 mm; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej sieci wodociągowej z uwzględnieniem większych `rednic i no-

wych materiaJów; 
4) niezalewnie od zao”atrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni ”u-

blicznych; budowa studni ”ublicznych zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej; 
5) zao”atrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z ”odziemnych z hydrantów ulicznych zamontowa-

nych na sieci wodociągowejŁ 

5Ł W zakresie od”rowadzenia `cieków sanitarnych - ustala się ”o”rzez istniejącą i ”rojektowaną ka-
nalizację sanitarną do komunalnej oczyszczalni `cieków w Pyrzycach: 

1) ”arametry ”rojektowanej sieci - ø 150 mm ÷ 300 mm; 
2) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej sieci sanitarnej z uwzględnieniem większych `rednic i nowych 

materiaJów; 
3) sieć kanalizacyjną ”rowadzić w liniach rozgraniczenia ulic oraz w liniach rozgraniczenia ciągów ”ie-

szych; 
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4) w drodze, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 011 KŚŁŚ, do”uszcza się realizację ”rze”om”owni 

`cieków; 
5) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do”uszcza się lokalizację bezod”Jywowych zbiorników na 

`ciekiŁ 

6Ł W zakresie od”rowadzenia wód o”adowych - od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”owych 
z ”owierzchni dziaJek oraz z utwardzonych ”owierzchni komunikacyjnych systemem kanalizacji deszczo-
wej do istniejącego rowu melioracyjnego ”o”rzez se”aratory i ”iaskowniki; z ”owierzchni dziaJek, w tym 
”oJaci dachowych, do”uszcza się od”rowadzenie do gruntu ”o”rzez studnie chJonne - ”arametry ”rojek-
towanej sieci kanalizacyjnej - ø 150 mm ÷ 400 mmŁ 

7Ł W zakresie melioracji - istniejące na obszarze ”lanu systemy drenarskie, w ”rzy”adku kolizji, nale-
wy dostosować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami norm branwowychŁ 

8Ł W zakresie elektroenergetyki ustala się: 

1) zasilanie obszaru o”racowania z ”rojektowanych stacji transformatorowych 15ł0,4 kV ty”u miejskiego; 
stacje zasilić liniami kablowymi `redniego na”ięcia (15 kV) z sieci istniejącej ”oza obszarem ”lanu; 

2) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego s”osobu zao”atrzenia w energię elektryczną; 
3) obiekty ”rojektowane zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia (0,4 kV); 
4) odcinki istniejących linii na”owietrznych niskiego i `redniego na”ięcia, kolidujące z ”lanowanym zago-

s”odarowaniem terenu - do ”rzebudowy; 
5) zaleca się sto”niową likwidację na”owietrznych linii elektroenergetycznych i zastę”owanie ich, w ra-

mach remontów i modernizacji, sieciami kablowymi; 
6) budowę o`wietlenia ulicznego we wszystkich ciągach komunikacyjnychŁ 

9Ł W zakresie zao”atrzenia w gaz ustala się: 

1) zasilanie obiektów na obszarze o”racowania gazem ”rzewodowym `redniego ci`nienia z sieci istnieją-
cej ”rzebiegającej ”rzez obszar ”lanu bądu ”oza obszarem o”racowania; 

2) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego s”osobu zao”atrzenia w gaz ”rzewodowy; 
3) sieć rozdzielcza `redniego ci`nienia (ø 25÷100 mm) z zastosowaniem węzJów redukcyjnych na ”o-

szczególnych budynkach; 
4) w ”rzy”adkach indywidualnych do”uszcza się stosowanie gazu bez”rzewodowegoŁ 

10Ł W zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: 

1) roz”roszony system ogrzewania z zastosowaniem niskoemisyjnych uródeJ cie”Ja zasilanych ekolo-
gicznymi no`nikami energii - ”aliwa ”Jynne, gazowe, energia elektryczna lub odnawialne uródJa energii 
cie”lnej, jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”Ja, inne; 

2) w obiektach istniejących zaleca się sukcesywne zastę”owanie ”aliw staJych ”aliwami ekologicznymiŁ 

11Ł W zakresie usuwania i unieszkodliwiania od”adów: 

1) ”rzewiduje się wstę”ne segregowanie od”adów w miejscu ich ”owstania i czasowe gromadzenie 
w ”ojemnikach o wielko`ci od”owiedniej do rodzaju zastosowania w obrębie ”oszczególnych dziaJek, 
a nastę”nie wywowenie s”ecjalistycznym trans”ortem na gminne skJadowisko od”adów; 

2) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórkiŁ 

12Ł W zakresie telekomunikacji ustala się: 

1) obsJugę telekomunikacyjną obiektów na obszarze o”racowania ”rzez system telekomunikacyjny mia-
sta Pyrzyce; 

2) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego s”osobu obsJugi, z do”uszczeniem ”rzebudowy; 
3) dla obiektów ”rojektowanych sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji teletechnicznejŁ 

§ ń3Ł Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych sJuwących naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej - wyso-
ko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez Burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa 
w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na: 

1) 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla terenów będących wJasno`cią Gminy Pyrzyce; 
2) 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ”ozostaJych terenówŁ 
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ROźŚźIAI III 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ ń4Ł 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i urządzeniami towarzyszący-
mi obiektom budowlanym z do”uszczeniem usJug o ”owierzchni max 40% ”owierzchni uwytkowej, ozna-
czone na rysunku ”lanu symbolami: 

1) 1 MN,U o ”owierzchni 0,19 ha; 
2) 10 MN,U o ”owierzchni 0,04 ha; 
3) 18 MN,U o ”owierzchni 0,38 haŁ 

2Ł Na terenie 1 MN,U wyznacza się teren ”asa technicznego uzbrojenia, oznaczony na rysunku ”lanu 
symbolem IT, na którym ustala się zakaz realizacji zabudowy kubaturowej oraz nasadzeL drzewŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy: 

1) forma zabudowy - zabudowa wolno stojąca do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym jedna kon-
dygnacja w dachu stromym) - max 9,0 m; 

2) linia zabudowy: 
a) dla terenu 1 MN,U - nie”rzekraczalna w odlegJo`ci: 

ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku ”lanu 03 KŚŁŚ, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku ”lanu 01 KŚŁŚ, 

drogi wewnętrznej 02 KŚW, 
ｦ 1,0 m od zachodniej granicy z dziaJką nr 14, 

b) dla terenu 10 MN,U - nie”rzekraczalna: 
ｦ od strony drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku ”lanu 04 KŚŁŚ - zgodnie z linią zabudo-

wy budynku usytuowanego na terenie dziaJki nr 149, 
ｦ w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku 

”lanu 08 KŚŁŚ, 
c) dla terenu 18 MN,U: 

ｦ obowiązująca w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczo-
nej na rysunku ”lanu symbolem 019 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci: 
ｦ 15,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej 021 KŚŁL, 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej teren 17 U, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej teren zabudowy mieszkaniowej 19 MN oraz ciągu ”ieszego, 

oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 038 KP; 
3) geometria dachu: 

a) dla terenów: 1 MN,U i 10 MN,U: 
ｦ dach stromy, dwus”adowy, 
ｦ kąt nachylenia gJównych ”oJaci ｦ 38° - 45°, 

b) dla terenu 18 MN,U: 
ｦ dach stromy, dwu- lub wielos”adowy, 
ｦ kąt nachylenia gJównych ”oJaci - 38° - 45°, 
ｦ ukJad gJównej kalenicy dachu - równolegJy do frontu zabudowy; 

4) wskaunik ”owierzchni: 
a) zabudowy - max 35%, 
b) biologicznie czynnej - minŁ 55%; 

5) wysoko`ć zabudowy - max 9,0 m od ”oziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku do kalenicy 
dachuŁ 

5Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 1 MN,U stanowią dziaJki nr: 184, 185, 186 oraz czę`ć dziaJek nr: 14, 102 oraz 191ł21 (obręb 7 
mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) teren 10 MN,U stanowi dziaJkę nr: 145 (obręb 7 mŁ Pyrzyce) - teren nie wymaga wydzielenia w gra-
nicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

3) teren 18 MN,U stanowi czę`ć dziaJki nr: 169 (obręb 4 mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydzielenia 
w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 
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4) dla terenu 1 MN,U oraz 10 MN,U ustala się zakaz wtórnych ”odziaJów; 
5) do”uszcza się ”odziaJ terenu: 18 MN,U ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 

dziaJek budowlanych: 
a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 900 m2, 
b) minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki - 25 m (nie dotyczy dziaJki narownej wewnętrznej)Ł 

6Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie zao”atrzenia w wodę, od”rowadzenia `cie-
ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę te-
lekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 12 - ”o-
”rzez ”rojektowane i istniejące sieci w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 

7Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 1 MN,U ”o”rzez drogę wewnętrzną 02 KŚW oraz ”ubliczną 
drogę dojazdową 01 KŚŁŚ; 

2) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 10 MN,U ”o”rzez drogę ”ubliczną dojazdową, oznaczoną na 
rysunku ”lanu symbolem 04 KŚŁŚ; 

3) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 18 MN,U ”o”rzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku 
”lanu symbolem 019 KŚW; 

4) w granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów osobo-
wych w ilo`ci ”okrywającej ”otrzeby - zgodnie z § 12 ustŁ 8; 

5) dla terenów 1 MN,U oraz 10 MN,U do”uszcza się bilansowanie miejsc ”ostojowych realizowanych 
w ”rzylegających drogachŁ 

§ ń5Ł 1Ł Wyznacza się teren zieleni urządzonej - ”lac zabaw dla dzieci, oznaczony na rysunku ”lanu 
symbolem: 

1) 2 źP o ”owierzchni 0,14 ha; 
2) 24 źP o ”owierzchni 0,37 haŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej; 
2) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - minŁ 80% ”owierzchni ustalenia; 
3) do”uszcza się lokalizację elementów maJej architekturyŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 2 źP stanowi dziaJki nr: 284, 285, 286, 287, 288 (obręb 7 mŁ Pyrzyce) - teren nie wymaga 
wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) teren 24 źP stanowi czę`ć dziaJki nr 169 (obręb 4 mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydzielenia w grani-
cach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

3) ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązuje nakaz 
w”rowadzenia zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

5Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących no`ników reklamowych; 
2) od strony dróg do”uszcza się mowliwo`ć grodzenia terenu awurowym ogrodzeniem lub wywo”Jotem 

ciętym o wysoko`ci do 1,5 mŁ 

6Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ewentualne ”rzej`cie ”rzez tereny zieleni urządzonej infrastrukturą techniczną; 
2) do”uszcza się o`wietlenie ty”u ”arkowego; 
3) w zakresie zao”atrzenia w wodę oraz zasilanie w energię elektryczną z sieci w ”rzylegających dro-

gachŁ 

7Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) obsJuga komunikacyjna terenu 2 źP - ”o”rzez ”ubliczną drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku ”la-
nu symbolem 03 KŚŁŚ oraz ”o”rzez wewnętrzną drogę, oznaczoną symbolem 02 KŚW; 
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2) obsJuga komunikacyjna terenu 24 źP - ”o”rzez ”ubliczną drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku 

”lanu symbolem 013 KŚŁŚ oraz ”o”rzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 
016 KŚW; 

3) zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowychŁ 

§ ń6Ł 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i urządzeniami towarzyszący-
mi obiektom budowlanym, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

1) 3 MN o ”owierzchni 1,49 ha; 
2) 5 MN o ”owierzchni 0,46 ha; 
3) 6 MN o ”owierzchni 0,37 ha; 
4) 8 MN o ”owierzchni 0,41 ha; 
5) 9 MN o ”owierzchni 0,38 ha; 
6) 11 MN o ”owierzchni 0,42 ha; 
7) 12 MN o ”owierzchni 0,42 ha; 
8) 13 MN o ”owierzchni 081 ha; 
9) 14 MN o ”owierzchni 1,53 haŁ 

2Ł Na terenach: 5 MN, 6 MN, 8 MN, 9 MN, 11 MN, wyznacza się tereny wewnętrznych ciągów ”ie-
szych ogólnodostę”nych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KP o zmiennych szeroko`ciach od 
3,0 m do 6,0 m, które mogą stanowić równiew ”asy techniczne dla ”rzebiegu sieci infrastruktury tech-
nicznejŁ 

3Ł Na terenach: 13 MN, 14 MN, wyznacza się tereny ”asa technicznego uzbrojenia, oznaczone na 
rysunku ”lanu symbolem IT o szeroko`ci od 4,0 m do 5,0 m, dla których ustala się zakaz realizacji zabu-
dowy kubaturowej oraz zakaz nasadzeL ro`lin szerokokorzennychŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy: 

1) forma zabudowy - zabudowa wolno stojąca, bliuniacza i szeregowa do 3 kondygnacji nadziemnych 
(w tym jedna lub dwie kondygnacje w dachu stromym); 

2) linia zabudowy: 
a) dla terenu 3 MN: 

ｦ obowiązująca - zgodnie z linią zabudowy istniejącego budynku na terenie dziaJki nr 191ł19 
(od strony drogi 01 KŚŁŚ), 

ｦ obowiązująca i nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczających tereny dróg 
wewnętrznych, oznaczonych symbolami: 06 KŚW, 08 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

ｦ nie”rzekraczalna (tylna) ”o granicach dziaJek - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ nie”rzekraczalna od strony dróg 05 KŚW, 07 KŚW, 09 KŚW oraz 010 KŚW - zgodnie z ry-

sunkiem ”lanu, 
b) dla terenu 5 MN: 

ｦ nie”rzekraczalna: 
ｦ w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczającej teren ”ublicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na 

rysunku ”lanu symbolem 04 KŚŁŚ oraz drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu 
symbolem 05 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

ｦ zgodnie z linią zabudowy od strony drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbo-
lem 03 KŚŁŚ - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

c) dla terenu 6 MN: 
ｦ obowiązująca i nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczających tereny drogi 

wewnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 05 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ nie”rzekraczalna: 
ｦ w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku 

”lanu symbolem 06 KŚW, 
ｦ od strony ”ublicznej drogi dojazdowej 04 KŚŁŚ - zgodnie z linią zabudowy budynku miesz-

kalnego, usytuowanego na terenie dziaJki 172, 
ｦ od strony terenu 3 MN - zgodnie z linią zabudowy budynku mieszkalnego, usytuowanego na 

terenie dziaJki 164, 
d) dla terenu 8 MN: 

ｦ obowiązująca i nie”rzekraczalna od strony drogi 06 KŚW - jako ”rzedJuwenie linii zabudowy 
budynków mieszkalnych, usytuowanych na terenie dziaJek nr 157 i 158 - zgodnie z rysun-
kiem ”lanu, 
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ｦ nie”rzekraczalna: 
ｦ 2,0 m od wewnętrznego wydzielenia KP, 
ｦ od strony ”ublicznej drogi dojazdowej 04 KŚŁŚ - zgodnie z linią zabudowy budynku miesz-

kalnego, usytuowanego na terenie dziaJek nr: 154 i 158, 
ｦ od strony drogi wewnętrznej 07 KŚW - zgodnie z linią zabudowy istniejących budynków 

mieszkalnych oraz 5,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej - zgodnie z rysun-
kiem ”lanu, 

ｦ od terenu 3 MN - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
e) dla terenu 9 MN: 

ｦ nie”rzekraczalna: 
ｦ w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczającej teren dróg wewnętrznych, oznaczonych na ry-

sunku ”lanu symbolami: 07 KŚW, 08 KŚW, 
ｦ od strony ”ublicznej drogi dojazdowej 04 KŚŁŚ - zgodnie z linią zabudowy budynku miesz-

kalnego, usytuowanego na terenie dziaJki 149, 
ｦ od terenu 3 MN - zgodnie z linią zabudowy budynku usytuowanego na terenie dziaJki nr 141, 

f) dla terenu 11 MN: 
ｦ obowiązująca i nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczających tereny drogi 

wewnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem: 08 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ nie”rzekraczalna: 
ｦ od strony ”ublicznej drogi dojazdowej 04 KŚŁŚ - zgodnie z linią zabudowy budynku miesz-

kalnego, usytuowanego na terenie dziaJki 134, 
ｦ od terenu 3 MN - zgodnie z linią zabudowy budynku usytuowanego na terenie dziaJki nr 141, 

g) dla terenu 12 MN - zgodnie z rysunkiem ”lanu: 
ｦ nie”rzekraczalna: 
ｦ w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczającej teren dróg wewnętrznych, oznaczonych na ry-

sunku ”lanu symbolami: 09 KŚW, 010 KŚW, 
ｦ od strony ”ublicznej drogi dojazdowej 04 KŚŁŚ - zgodnie z linią zabudowy budynku miesz-

kalnego, usytuowanego na terenie dziaJki 121, 
ｦ od terenu 3 MN - zgodnie z linią zabudowy budynku usytuowanego na terenie dziaJki 

nr 1741, 
h) dla terenu 13 MN: 

ｦ obowiązująca i nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi we-
wnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 010 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, ozna-
czonej na rysunku ”lanu symbolem 04 KŚŁŚ, 

ｦ w odlegJo`ci 15,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi ”ublicznej gJównej, oznaczonej na 
rysunku ”lanu symbolem 012 KŚŁG, 

i) dla terenu 14 MN - nie”rzekraczalna: 
ｦ od strony ”ublicznej drogi dojazdowej 04 KŚŁŚ - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ w odlegJo`ci 15,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi ”ublicznej gJównej, oznaczonej na 

rysunku ”lanu symbolem 012 KŚŁG, 
ｦ w odlegJo`ci 2,0 m od linii rozgraniczającej wewnętrznych ”asów technicznych, ”rzebiegają-

cych ”omiędzy budynkami; 
3) rozbudowa istniejących budynków mieszkalnych winna nawiązywać do charakteru rozbudowywane-

go budynku, ”od względem formy zabudowy, geometrii dachu i wysoko`ci zabudowy; 
4) ”arametry nowej zabudowy: 

a) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - max 9,0 m od ”oziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do kalenicy dachu, 

b) wysoko`ć zabudowy gos”odarczej i garawowej - jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej 
niw 5,5 m, 

c) ”oziom ”arterów - do 0,5 m nad ”oziomem terenu, 
d) geometria dachu budynków mieszkalnych: 

ｦ dach stromy symetryczny dwu- lub wielos”adowy, 
ｦ kąt nachylenia gJównych ”oJaci w granicach: 38° - 45°, 
ｦ ukJad kalenicowy lub szczytowy dachu w stosunku do frontu dziaJki; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 20 ｦ 4018 ｦ PozŁ 816

 
5) wskaunik ”owierzchni: 

a) dla terenu 3 MN: 
ｦ zabudowy - max 20%, 
ｦ biologicznie czynnej - minŁ 70%, 

b) dla ”ozostaJych terenów: 
ｦ zabudowy - max 35%, 
ｦ biologicznie czynnej - minŁ 60%Ł 

5Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie zao”atrzenia w wodę, od”rowadzenia `cie-
ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę te-
lekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 12 - ”o-
”rzez ”rojektowane i istniejące sieci w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 

6Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenów ”o”rzez ”rzylegające drogi; 
2) ustala się zakaz bez”o`redniego zjazdu z drogi wojewódzkiej (012 KŚŁG); 
3) w granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci ”okrywającej ”otrzeby - zgodnie z § 11 ustŁ 8Ł 

§ ń7Ł 1Ł Wyznacza się teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 4 źI o ”o-
wierzchni 0,59 haŁ 

2Ł Na terenie 4 źI ustala się nasadzenia równorodnej zieleni wielogatunkowej (niskiej, `redniej i wyso-
kiej), stanowiącej bufor niwelujący haJasy od ”rzylegJych terenów rekreacyjno-s”ortowych (”oza granica-
mi o”racowania)Ł 

3Ł Śo”uszcza się realizację ogródków ”rzydomowych, terenów rekreacyjnych bez mowliwo`ci reali-
zacji zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludziŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy: 

1) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - minŁ 90% ”owierzchni ustalenia; 
2) do”uszcza się lokalizację elementów maJej architektury, wiaty rekreacyjne o wysoko`ci - max 3,5 mŁ 

5Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 4 źI stanowi czę`ć dziaJki nr 135 (obręb 7 mŁ Pyrzyce) - teren nie wymaga wydzielenia w gra-
nicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) do”uszcza się ”odziaJ terenu 4 źI dla ”rzyJączenia do sąsiednich terenów mieszkaniowych (3 MN)Ł 

6Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - nakaz w”rowadzenia 
bogatego ”rogramu zieleni (zieleni wysokiej i `redniej) od strony terenów rekreacyjno-s”ortowych, ”rzyle-
gających do terenu o”racowaniaŁ 

7Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - do”uszcza się ”rzej`cie ”rzez tereny zieleni izolacyjnej 
infrastrukturą technicznąŁ 

8Ł Ustalenia w zakresie komunikacji - obsJuga komunikacyjna terenu 4 źI odbywa się będzie ”o”rze 
tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem 3 MNŁ 

§ ń8Ł 1Ł Wyznacza się teren zabudowy usJugowej z do”uszczeniem lokali mieszkalnych wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

1) 7 U,M o ”owierzchni 0,04 ha; 
2) 27 U,M o ”owierzchni 0,26 ha; 
3) 31 U,M o ”owierzchni 0,40 ha; 
4) 36 U,M o ”owierzchni 0,14 haŁ 

2Ł Śo”uszcza się nastę”ujący zakres usJug: handel detaliczny, gastronomia, edukacja, kultura, s”ort, 
obsJuga firm i klientów oraz usJug komunalnych, socjalnych i indywidualnych, dziaJalno`ć finansowa, ga-
binety lekarskie, gabinety weterynaryjne maJych zwierząt, galerie artystyczne i ”racownie ”rojektowe oraz 
dziaJalno`ci, które nie wymagają skJadowania materiaJów i towarów na otwartym terenie oraz nie wyma-
gają s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowiskoŁ 
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3Ł Śla terenu 31 U,M do”uszcza się mowliwo`ć ”rowadzenia dziaJalno`ci ”rodukcyjnejŁ 

4Ł źakaz realizacji obiektów wielko”owierzchniowychŁ 

5Ł Funkcja mieszkaniowa jako funkcja uzu”eJniająca mowe zostać zrealizowana jedynie ”rzy realizacji 
funkcji usJugowej, a ”owierzchnia usJug nie mowe stanowić mniej niw 50% ”owierzchni uwytkowej obiektu 
- mowe wystą”ić funkcja usJugowa bez funkcji mieszkaniowejŁ 

6Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy: 

1) wysoko`ć zabudowy - max 11,0 m od ”oziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku do kalenicy 
dachu; 

2) na terenie 27 U,M do”uszcza się ”unktowe ”odwywszenie wysoko`ci zabudowy - dominanty kom”o-
zycyjne (w miejscu oznaczonym na rysunku ”lanu) - do 15 m; 

3) linia zabudowy: 
a) dla terenu 7 U,M nie”rzekraczalna zgodnie z linią zabudowy istniejącego na terenie dziaJki nr 168 

budynku usJugowego, 
b) dla terenu 27 U,M: 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej tereny dróg, oznaczonych na ry-
sunku ”lanu symbolami: 013 KŚŁŚ oraz 019 KŚW, 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 10,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej 
na rysunku ”lanu symbolem 022 KŚŁL oraz terenu zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej na 
rysunku ”lanu symbolem 26 MN, 

c) dla terenu 31 U,M: 
ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 10,0 m od linii rozgraniczających tereny dróg lokalnych, ozna-

czonych na rysunku ”lanu symbolami: 022 KŚŁL, 023 KŚŁL oraz terenu drogi wewnętrznej 
29 KŚW oraz granicy o”racowania, 

d) dla terenu 36 U,M: 
ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren ”ublicznej drogi dojazdo-

wej oznaczonej symbolem 024 KŚŁL, 
ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 10,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej 

na rysunku ”lanu symbolem 022 KŚŁL; 
4) geometria dachu: 

a) dach stromy, symetryczny, dwu- lub wielos”adowy, 
b) kąt nachylenia gJównych ”oJaci od 30° - 45°, 
c) do”uszcza się inną formę dachu ”rzestrzennego - dach mansardowy ko”uJowy lub kolebkowy, 

w którym cięciwa Juku nachylona jest ”od kątem co najmniej 30 sto”ni, 
d) do”uszcza się dachy ”Jaskie zwieLczone attyką lub dachy dwus”adowe o s”adkach ”oJaci do 15°; 

5) wielko`ć ”owierzchni: 
a) zabudowy - max 40% ”owierzchni dziaJki, 
b) biologicznie czynnej - minŁ 30% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

7Ł źasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 7 U,M, stanowi dziaJkę nr 168 (obręb nr 7 mŁ Pyrzyce) - zakaz wtórnego ”odziaJu; 
2) teren 27 U,M stanowi czę`ć dziaJek nr: 169 (obręb nr 4 mŁ Pyrzyce), 72, 73 (obręb nr 7 mŁ Pyrzyce) 

- teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 
3) teren 31 U,M stanowi czę`ć dziaJki nr 3 (obręb nr 12 mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydzielenia w gra-

nicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 
4) teren 36 U,M stanowi czę`ć dziaJki nr 6 (obręb nr 12 mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydzielenia w gra-

nicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 
5) zakaz ”odziaJu terenu 7 U,MN oraz 36 U,M; 
6) do”uszcza się ”odziaJ terenów: 27 U,M i 31 U,M ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodręb-

nionych dziaJek budowlanych: 
a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 1 000 m2, 
b) szeroko`ć frontu dziaJki - minŁ 25 mŁ 

8Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - wszelkie uciąwliwo-
`ci, wynikające z ”rowadzonych dziaJalno`ci usJugowych muszą zamykać się w granicach terenu elemen-
tarnegoŁ 
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9Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) od strony dróg ”ublicznych obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elemen-
tów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m; 

2) do”uszcza się lokalizację reklam wolno stojących o wysoko`ci max 6,0 m oraz lokalizację reklam na 
elewacjach budynkówŁ 

10Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie zao”atrzenia w wodę, od”rowadzenia 
`cieków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę 
telekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 12 - 
”o”rzez ”rojektowane i istniejące sieci w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 

11Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną: 
a) terenu 7 U,M ”o”rzez ”ubliczną drogę dojazdową, oznaczoną symbolem 04 KŚŁŚ oraz 06 KŚW, 
b) terenu 27 U,M ”o”rzez drogi ”ubliczne, oznaczone symbolami: 013 KŚŁŚ, 022 KŚŁL oraz drogę 

wewnętrzną - 019 KŚW, 
c) terenu 31 U,M ”o”rzez ”ubliczną drogę lokalną, oznaczoną symbolem 023 KŚŁL oraz drogę we-

wnętrzną - 29 KŚW, 
d) terenu 36 U,M ”o”rzez ”ubliczne drogi lokalne, oznaczone symbolami: 024 KŚŁL, 022 KŚŁL; 

2) w granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów osobo-
wych w ilo`ci ”okrywającej ”otrzeby - zgodnie z § 12 ustŁ 8; 

3) ustala się realizację minŁ 1 miejsce ”ostojowe dla osób nie”eJnos”rawnych w ”obliwu gJównego wej-
`cia do obiektu usJugowego; 

4) do”uszcza się bilansowanie miejsc ”ostojowych w ”asie drogowym ”rzylegających drógŁ 

§ ń9Ł 1Ł Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej - urządzeL elektroenergetycznych, oznaczone 
na rysunku ”lanu symbolami: 

1) 15 ś o ”owierzchni 0,01 ha; 
2) 25 ś o ”owierzchni 0,01 ha; 
3) 35 ś o ”owierzchni 0,01 haŁ 

2Ł Tereny 15 ś, 25 ś, 35 ś, stanowią tereny ”rojektowanych stacji transformatorowej 15ł0,4 kV ty”u 
miejskiegoŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania stacji transformatorowej ty”u miej-
skiego: 

1) wysoko`ć zabudowy - max 5,0 m; 
2) geometria dachu: 

a) dach symetryczny, czteros”adowy, 
b) kąt nachylenia gJównych ”oJaci od 25° - 45°; 

3) wielko`ć ”owierzchni: 
a) zabudowy - max 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) biologicznie czynnej - minŁ 30% ”owierzchni dziaJkiŁ 

4Ł źasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) tereny: 
a) 15 ś stanowi czę`ć dziaJki nr 16ł2, 
b) 25 ś stanowi czę`ć dziaJki nr 169, 
c) 35 ś stanowią czę`ć dziaJki nr 15 

 wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 
2) zakaz wtórnych ”odziaJówŁ 

5Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych, a takwe 
o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m; 

2) ustala się zakaz lokalizacji no`ników reklamowychŁ 
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6Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - zasilanie stacji transformatorowych ”rojektowanymi li-

niami kablowymi `redniego na”ięcia ”rzebiegającymi w ”rzylegających drogach i ”asach technicznych 
uzbrojeniaŁ 

7Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu: 
a) 15 ś - ”o”rzez ”ubliczną drogę gJówną, oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 012 KŚŁG, 
b) 25 ś - ”o”rzez ”ubliczną drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 013 KŚŁŚ, 
c) 35 ś - ”o”rzez ”ubliczną drogę lokalna, oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 022 KŚŁL; 

2) nie ustala się wymogów dotyczących lokalizacji miejsc ”ostojowychŁ 

§ 2ŃŁ 1Ł Wyznacza się teren zabudowy usJugowej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budow-
lanym, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

1) 16 U o ”owierzchni 1,25 ha; 
2) 17 U o ”owierzchni 0,97 haŁ 

2Ł Śo”uszcza się nastę”ujący zakres usJug: handel detaliczny, gastronomia, edukacja, kultura, s”ort, 
hotel, motel, dziaJalno`ć finansowa, sale wystawiennicze, obsJuga firm i klientów oraz usJug komunal-
nych, socjalnych i indywidualnych, obsJuga komunikacji, gabinety lekarskie i odnowy biologicznejŁ 

3Ł Na terenie 17 U do”uszcza się realizację stacji bazowej telefonii komórkowejŁ 

4Ł Ustala się zakaz realizacji obiektów wielko”owierzchniowych oraz zakaz skJadowania na wolnym 
”owietrzu lub w obiektach otwartych materiaJów i ”roduktów ”ylących i emitujących nie”rzyjemne za”achyŁ 

5Ł Od strony terenów mieszkaniowych ustala się obowiązek realizacji ”asa zieleni izolacyjnej (źI) 
o szeroko`ci minŁ 10,0 m (zwarty zes”óJ zieleni wysokiej i `redniej (drzewa, krzewy, wywo”Joty) z mini-
mum 50% udziaJem zieleni zimozielonej), w celu izolacji akustycznej i wizualnejŁ 

6Ł Na terenach 16 U, 17 U wyznacza się tereny ”asów technicznych uzbrojenia, oznaczone na ry-
sunku ”lanu symbolem IT o zmiennej szeroko`ci od 10,0 m do 13,0 m (zgodnie z rysunkiem ”lanu), dla 
których ustala się zakaz realizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej oraz zakaz nasadzeL ro`lin szero-
kokorzennychŁ 

7Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy: 

1) wysoko`ć zabudowy - max 11,0 m od ”oziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku do kalenicy 
dachu; 

2) linia zabudowy: 
a) dla terenu 16 U: 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 10,0 m od linii rozgraniczającej teren ”ublicznej drogi dojaz-
dowej, oznaczonej symbolem 011 KŚŁŚ, 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 15,0 m od linii rozgraniczającej teren ”ublicznej drogi gJównej 
(drogi wojewódzkiej nr 122), oznaczonej symbolem 012 KŚŁG oraz terenu zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej - 13 MN, 

b) dla terenu 17 U: 
ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 15,0 m od linii rozgraniczającej teren ”ublicznej drogi gJównej 

(drogi wojewódzkiej nr 122), oznaczonej symbolem 012 KŚŁG, drogi lokalnej - 021 KŚŁL oraz 
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 18 MN,U, 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczającej teren ciągu ”ieszego, oznaczo-
nego na rysunku ”lanu symbolem 038 KP; 

3) geometria dachu - do”uszcza się równe formy dachu ”rzestrzennego - dach mansardowy ko”uJowy 
lub kolebkowy, w którym cięciwa Juku nachylona jest ”od kątem co najmniej 30 sto”ni kąt nachyle-
nia gJównych ”oJaci od 30° - 45°; do”uszcza się dachy ”Jaskie zwieLczone attyką lub dachy dwu-
s”adowe o s”adkach ”oJaci do 15 sto”ni; 

4) wielko`ć ”owierzchni: 
a) zabudowy - max 35%, 
b) biologicznie czynnej - minŁ 20%; 

5) na frontowych elewacjach budynków ustala się zakaz stosowania okJadzin PCV oraz ograniczenie 
stosowania blach falistych i tra”ezowych; ewentualne elewacje z udziaJem wwŁ blach nalewy kom”o-
nować z innymi materiaJami budowlanymi ”ochodzenia naturalnego lub masami tynkowymiŁ 
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8Ł źasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 16 U stanowi czę`ć dziaJki nr 146ł2 (obręb 4 mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydzielenia w grani-
cach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) teren 17 U stanowi czę`ć dziaJki nr: 166 (obręb nr 4 mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydzielenia w gra-
nicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

3) do”uszcza się ”odziaJ terenu 16 U ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek 
budowlanych: 
a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 3 000 m2, 
b) szeroko`ć frontu dziaJki - minŁ 50 m; 

4) do”uszcza się ”odziaJ terenu 17 U ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek 
budowlanych: 
a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 2 000 m2, 
b) szeroko`ć frontu dziaJki - minŁ 35 - nie dotyczy dziaJek wydzielanych w gJębi terenu 17 U oraz 

drogi dojazdowej, 
c) warunek ten nie dotyczy terenu ”od realizację stacji bazowej telefonii komórkowejŁ 

9Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) na czę`ci terenu, oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 16 U wystę”uje stanowisko archeolo-
giczne, objęte ochroną konserwatorską; 

2) obowiązują ustalenia zawarte w § 8Ł 

10Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zachowanie w max sto”niu istniejącego zadrzewienia z mowliwo`cią wycinki niezbędnych drzew dla 
celów sanitarnych; 

2) realizacja zabudowy winna być ”o”rzedzona szczegóJowymi badaniami hydrogeologicznymi w zakre-
sie s”osobu ”osadawiania budynku; 

3) wszelkie uciąwliwo`ci, wynikające z ”rowadzonych dziaJalno`ci usJugowych muszą zamykać się 
w granicach terenu elementarnegoŁ 

11Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) od strony drogi ”ublicznej 012 KŚŁG obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych 
elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m; 

2) do”uszcza się lokalizację reklam wolno stojących oraz ”ylonów reklamowych o wysoko`ci do 12 m 
i wielko`ci max 12,0 m2Ł 

12Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie zao”atrzenia w wodę, od”rowadzenia 
`cieków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę 
telekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 12 - 
”o”rzez ”rojektowane i istniejące sieci w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 

13Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 16 U ”o”rzez ”ubliczną drogę dojazdową, oznaczoną na ry-
sunku ”lanu symbolem 011 KŚŁŚ; 

2) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 17 U ”o”rzez ”ubliczną drogę lokalną, oznaczoną na rysunku 
”lanu symbolem 021 KŚŁL; 

3) zakaz obsJugi komunikacyjnej bez”o`rednio z drogi wojewódzkiej nr 122 (012 KŚŁG); 
4) w granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci ”okrywającej ”otrzeby - zgodnie z § 12 ustŁ 8Ł 

§ 2ńŁ 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i urządzeniami towarzyszący-
mi obiektom budowlanym, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

1) 19 MN o ”owierzchni 0,25 ha; 
2) 20 MN o ”owierzchni 1,84 ha; 
3) 21 MN o ”owierzchni 0,88 ha; 
4) 22 MN o ”owierzchni 1,39 ha; 
5) 23 MN o ”owierzchni 1,00 ha; 
6) 26 MN o ”owierzchni 0,98 haŁ 
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2Ł Na terenach 19 MN, 20 MN wyznacza się teren wewnętrznego ciągu ”ieszego, oznaczone na ry-

sunku ”lanu symbolem KP o szeroko`ci 4,0 m, które mogą stanowić równiew ”asy techniczne dla ”rze-
biegu sieci infrastruktury technicznejŁ 

3Ł Na terenie 20 MN wyznacza się wzdJuw drogi wojewódzkiej teren ”asa technicznego uzbrojenia, 
oznaczony na rysunku ”lanu symbolem IT o zmiennej szeroko`ci 5,0 m, dla którego ustala się zakaz reali-
zacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej oraz zakaz nasadzeL ro`lin szerokokorzennychŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy: 

1) forma zabudowy - zabudowa wolno stojąca lub bliuniacza, do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym 
jedna kondygnacja w dachu stromym); 

2) linia zabudowy: 
a) dla terenu 19 MN: 

ｦ obowiązująca i nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi we-
wnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 019 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci: 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbo-

lem 016 KŚW oraz wydzielenia wewnętrznego KP, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej oraz ciągu ”ieszego 038 KP, 

b) dla terenu 20 MN: 
ｦ obowiązująca w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren dróg wewnętrznych, ozna-

czonych na rysunku ”lanu symbolami: 014 KŚW, 015 KŚW, 016 KŚW, 
ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci: 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 013 KŚŁŚ, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej wydzielenia wewnętrznego KP oraz ciągu ”ieszego, oznaczo-

nego na rysunku ”lanu symbolem 038 KP, 
ｦ 15,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wojewódzkiej 012 KŚŁG, 

c) dla terenu 21 MN: 
ｦ obowiązująca w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczo-

nej na rysunku ”lanu symbolem 016 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ obowiązująca i nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi we-

wnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 018 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci: 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 013 KŚŁŚ, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku ”lanu sym-

bolem 24 źPKP; 
3) dla terenu 22 MN: 

ｦ obowiązująca i nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczających tereny dróg we-
wnętrznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 019 KŚW, 020 KŚW - zgodnie z rysun-
kiem ”lanu, 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci: 
ｦ 15,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 021 KŚŁL, 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 022 KŚŁL; 

4) dla terenu 23 MN: 
ｦ obowiązująca w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej na 

rysunku ”lanu symbolem 019 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej, oznaczonej 

na rysunku ”lanu symbolem 013 KŚŁŚ, drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbo-
lem 016 KŚW oraz terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 24 źP; 

5) dla terenu 26 MN: 
ｦ obowiązująca w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej na 

rysunku ”lanu symbolem 019 KŚW, 
ｦ obowiązująca i nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi we-

wnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 20 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci: 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 

022 KŚŁL, 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej teren usJugowy, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 27 U,M; 
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6) wysoko`ć zabudowy: 

a) max 9,0 m od ”oziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku do kalenicy dachu, 
b) zabudowa gos”odarcza i garawowa - jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5,5 m; 

7) ”oziom ”arterów - do 0,5 m nad ”oziomem terenu; 
8) geometria dachu budynków mieszkalnych: 

a) dach stromy symetryczny dwu- lub wielos”adowy, 
b) kąt nachylenia gJównych ”oJaci w granicach: 38° - 45°: 
c) ukJad kalenicowy dachu w stosunku do frontu dziaJki, 
d) dla terenu 20 MN - na dziaJkach zamykających drogi wewnętrzne do”uszcza się ukJad gJównych 

kalenic budynków ”rosto”adJych do wydzielenia wewnętrznego KP; 
9) wskaunik ”owierzchni: 

a) dla terenów: 20 MN, 21 MN, 26 MN: 
ｦ zabudowy - max 25%, 
ｦ biologicznie czynnej - minŁ 60%, 

b) dla terenów: 19 MN, 22 MN, 23 MN: 
c) zabudowy - max 20%, 
d) biologicznie czynnej - minŁ 70%Ł 

5Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) tereny 19 MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN, 26 MN stanowią czę`ć dziaJki nr 169 - tereny wymagają wy-
dzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) teren 20 MN stanowi czę`ć dziaJek nr: 167, 168, 169 - teren wymaga wydzielenia w granicach wy-
znaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

3) do”uszcza się ”odziaJ terenu 21 MN, 23 MN ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnio-
nych dziaJek budowlanych: 
a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 900 m2, 
b) minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki - 25 m, dla dziaJek narownych - 20 m; warunek ten nie doty-

czy dziaJek narownych wewnętrznych (na terenie 21 MN); 
4) do”uszcza się ”odziaJ terenu 20 MN, 26 MN ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnio-

nych dziaJek budowlanych: 
a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 700 m2, 
b) minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki - 20 m, dla dziaJek narownych - nie okre`la się tej szeroko`ci; 

5) do”uszcza się ”odziaJ terenów: 19 MN, 22 MN ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnio-
nych dziaJek budowlanych: 
a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 1 000 m2, 
b) minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki - 24 m; warunek ten nie dotyczy dziaJek narownych we-

wnętrznych (na terenach: 19 MN, 22 MN)Ł 

7Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie zao”atrzenia w wodę, od”rowadzenia `cie-
ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę te-
lekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 12 - ”o-
”rzez ”rojektowane i istniejące sieci w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 

8Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 19 MN ”o”rzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku 
”lanu symbolem 19 KŚW; 

2) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 20 MN ”o”rzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
”lanu symbolami: 014 KŚW, 015 KŚW, 016 KŚW; ustala się zakaz bez”o`redniego zjazdu z drogi 
dojazdowej, oznaczonej symbolem: 013 KŚŁŚ; 

4) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 21 MN ”o”rzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
”lanu symbolami: 016 KŚW, 018 KŚW; ustala się zakaz bez”o`redniego zjazdu z drogi dojazdowej, 
oznaczonej symbolem: 013 KŚŁŚ; 

5) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 22 MN ”o”rzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
”lanu symbolami: 19 KŚW oraz 020 KŚW; ustala się zakaz bez”o`redniego zjazdu na dziaJki z dróg 
lokalnych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 021 KŚŁL oraz 022 KŚŁL; 

6) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 23 MN ”o”rzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku 
”lanu symbolem 19 KŚW; ustala się zakaz bez”o`redniego zjazdu z drogi dojazdowej, oznaczonej 
symbolem: 013 KŚŁŚ; 
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7) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 26 MN ”o”rzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 

”lanu symbolami: 019 KŚW, 020 KŚW oraz drogę lokalną, oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 
022 KŚŁL; 

8) w granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów osobo-
wych w ilo`ci ”okrywającej ”otrzeby - zgodnie z § 11 ustŁ 8Ł 

§ 22Ł 1Ł Wyznacza się teren s”ortowo-rekreacyjny, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 28 USłźP 
o ”owierzchni 0,45 haŁ 

2Ł Śo”uszcza się realizację awaryjnych studni ”ublicznych zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami 
obrony cywilnej i ”o wcze`niejszym dokonaniu niezbędnych badaL hydrogeologicznychŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy: 

1) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - minŁ 50% ”owierzchni ustalenia; 
2) ustala się realizację urządzeL s”ortowych, ”laców zabaw; 
3) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej; 
4) do”uszcza się lokalizację elementów maJej architektury oraz tymczasowe obiekty-”rzekrycia boisk 

s”ortowychŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 28 USłźP stanowi czę`ć dziaJek nr: 71 i 73 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) do”uszcza się ”odziaJ terenu 28 USłźP ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych minimalnej ”owierzchni dziaJki - 2 000 m2Ł 

5Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - nakaz w”rowadze-
nia bogatego ”rogramu zieleni (zieleni wysokiej i `redniej) od strony terenów zabudowy mieszkaniowej, 
oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 30 MNŁ 

6Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) na czę`ci terenu, oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 28 USłźP wystę”uje stanowisko arche-
ologiczne, objęte ochroną konserwatorską; 

2) obowiązują ustalenia zawarte w § 8Ł 

7Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: do-
”uszcza się lokalizację wolno stojących no`ników reklamowych o max ”owŁ 6 m2 i wysoko`ci do 7,0 mŁ 

8Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rzej`cie ”rzez tereny s”ortowo-rekreacyjne infrastrukturą techniczną; 
2) do”uszcza się o`wietlenie ty”u ”arkowego; 
3) w zakresie zao”atrzenia w niezbędną infrastrukturę techniczną obowiązują ustalenia zawarte w § 13 - 

”o”rzez ”rojektowane sieci w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 

9Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) obsJuga komunikacyjna terenu 28 USłźP odbywa się ”o”rzez ”ubliczną drogę dojazdową, oznaczoną 
na rysunku ”lanu symbolem 013 KŚŁŚ oraz wewnętrzny ciąg ”ieszy KP wyznaczony na terenie 30 MN; 

2) na terenie 28 USłźP do”uszcza się realizację minimum 10 miejsc ”ostojowych dla samochodów oso-
bowych wzdJuw ”ublicznej drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 013 KŚŁŚŁ 

§ 23Ł 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i urządzeniami towarzyszący-
mi obiektom budowlanym, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

1) 29 MN o ”owierzchni 0,74 ha; 
2) 30 MN o ”owierzchni 3,11 haŁ 

2Ł Na terenie 30 MN wyznacza się tereny wewnętrznych ciągów ”ieszych, oznaczone na rysunku 
”lanu symbolem KP o szeroko`ci 4,0 m, które mogą stanowić równiew ”asy techniczne dla ”rzebiegu sieci 
infrastruktury technicznejŁ 
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3Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy: 

1) forma zabudowy - zabudowa wolno stojąca lub bliuniacza, do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym 
jedna kondygnacja w dachu stromym); 

2) linia zabudowy: 
a) dla terenu 29 MN: 

ｦ obowiązująca w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczo-
nej na rysunku ”lanu symbolem 017 KŚW, 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren dróg dojazdowych, ozna-
czonych na rysunku ”lanu symbolami: 013 KŚŁŚ oraz 026 KŚŁŚ, 

b) dla terenu 30 MN: 
ｦ obowiązująca w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczo-

nej na rysunku ”lanu symbolem 017 KŚW, 
ｦ obowiązująca i nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi we-

wnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 027 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci: 

ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu 
symbolem 028 KŚW oraz wydzielenia wewnętrznego KP, 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbo-
lem 022 KŚŁL oraz terenu rekreacyjno-s”ortowego, oznaczonego na rysunku ”lanu sym-
bolem 28 źPłUS; 

3) wysoko`ć zabudowy: 
a) max 9,0 m od ”oziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku do kalenicy dachu, 
b) zabudowa gos”odarcza i garawowa - jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5,5 m, 
c) ”oziom ”arterów - do 0,5 m nad ”oziomem terenu; 

4) geometria dachu budynków mieszkalnych: 
a) dach stromy symetryczny dwu- lub wielos”adowy, 
b) kąt nachylenia gJównych ”oJaci w granicach: 30° - 40°: 
c) ukJad kalenicowy dachu w stosunku do frontu dziaJki; 

5) wskaunik ”owierzchni: 
a) zabudowy - max 25%, 
b) biologicznie czynnej - minŁ 60%Ł 

4Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) na czę`ci terenu, oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 30 MN KŚŁŚ wystę”uje stanowisko ar-
cheologiczne, objęte ochroną konserwatorską; 

2) obowiązują ustalenia zawarte w § 8Ł 

5Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 29 MN stanowi czę`ć dziaJek nr 66, 69 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) teren 30 MN stanowią dziaJki nr: czę`ć dziaJek nr: 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 - teren wyma-
ga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

3) do”uszcza się ”odziaJ terenu 29 MN, ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych dzia-
Jek budowlanych: 
a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 800 m2, 
b) minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki - 25 m,; 

4) do”uszcza się ”odziaJ terenu 30 MN ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek 
budowlanych: 
a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 700 m2, 
b) minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki - 20 m; warunek ten nie dotyczy dziaJek narownych we-

wnętrznychŁ 

6Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) na czę`ci terenu, oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 30 MN wystę”uje stanowisko archeolo-
giczne, objęte ochroną konserwatorską; 

2) obowiązują ustalenia zawarte w § 8Ł 
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7Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie zao”atrzenia w wodę, od”rowadzenia `cie-

ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę te-
lekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 12 - ”o-
”rzez ”rojektowane i istniejące sieci w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 

8Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 29 MN ”o”rzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku 
”lanu symbolem 017 KŚW; ustala się zakaz bez”o`redniego zjazdu z dróg dojazdowych, oznaczonych 
symbolami: 013 KŚŁŚ, 026 KŚŁŚ; 

2) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 30 MN ”o”rzez drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
”lanu symbolami: 017 KŚW, 027 KŚW, 028 KŚW oraz drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku ”la-
nu symbolem 026 KŚŁŚ; ustala się zakaz bez”o`redniego zjazdu z drogi lokalnej, oznaczonej symbo-
lem 022 KŚŁŚ; 

3) w granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów osobo-
wych w ilo`ci ”okrywającej ”otrzeby - zgodnie z § 11 ustŁ 8Ł 

§ 24Ł 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i urządzeniami towarzyszący-
mi obiektom budowlanym, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

1) 32 MN o ”owierzchni 1,48 ha; 
2) 33 MN o ”owierzchni 0,45 ha; 
3) 34 MN o ”owierzchni 2,52 haŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy: 

1) forma zabudowy - zabudowa wolno stojąca lub bliuniacza, do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym 
jedna kondygnacja w dachu stromym); 

2) linia zabudowy: 
a) dla terenu 32 MN: 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 10,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej 
na rysunku ”lanu symbolem 022 KŚŁL oraz od ”oJudniowo-wschodniej granicy o”racowania, 

ｦ obowiązująca w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na 
rysunku ”lanu symbolem 024 KŚŁL, 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczającej teren ciągów ”ieszojezdnych, 
oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 030 KPj, 031 KPj, 032 KPj oraz drogi wewnętrz-
nej, oznaczonej symbolem 029 KŚW, 

b) dla terenu 33 MN: 
ｦ obowiązująca w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na 

rysunku ”lanu symbolem 024 KŚŁL, 
ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 10,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej 

na rysunku ”lanu symbolem 022 KŚŁL, 
ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 60,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, ozna-

czonej na rysunku ”lanu symbolem 025 KŚW, 
c) dla terenu 34 MN: 

ｦ nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej, ozna-
czonej na rysunku ”lanu symbolem 025 KŚW - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

ｦ nie”rzekraczalna: 
ｦ w odlegJo`ci 10,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku 

”lanu symbolem 022 KŚŁL, 
ｦ w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku 

”lanu symbolem 024 KŚŁL, 
ｦ w odlegJo`ci 5,0 m od wewnętrznych wydzieleL ciągów ”ieszo-jezdnych, oznaczonych 

na rysunku ”lanu symbolami 033 KPj, 034 KPj, 035 KPj, 036 KPj, 037 KPj; 
3) wysoko`ć zabudowy: 

a) max 9,0 m od ”oziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku do kalenicy dachu, 
b) zabudowa gos”odarcza i garawowa - jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5,5 m, 
c) ”oziom ”arterów - do 0,5 m nad ”oziomem terenu; 

4) geometria dachu budynków mieszkalnych: 
a) dach stromy symetryczny dwu- lub wielos”adowy, 
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b) kąt nachylenia gJównych ”oJaci w granicach: 38° - 45°: 
c) ukJad kalenicowy dachu w stosunku do frontu dziaJki; 

5) wskaunik ”owierzchni: 
a) zabudowy - max 25%, 
b) biologicznie czynnej - minŁ 60%Ł 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 32 MN stanowi czę`ć dziaJek nr: 3, 4, 5, 6 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) teren 33 MN stanowi czę`ć dziaJki nr 15 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
”rzez linie rozgraniczające; 

3) teren 34 MN stanowią czę`ć dziaJek nr: 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - teren wymaga wydzielenia 
w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

4) do”uszcza się ”odziaJ terenu 32 MN, 33 MN, 34 MN ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyod-
rębnionych dziaJek budowlanych: 
a) minimalnej ”owierzchni dziaJki - 700 m2, 
b) minimalnej szeroko`ci frontu dziaJki - 25 m; warunek ten nie dotyczy dziaJek narownych we-

wnętrznychŁ 

4Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie zao”atrzenia w wodę, od”rowadzenia `cie-
ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę te-
lekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 12 - ”o-
”rzez ”rojektowane i istniejące sieci w ”rzylegających do włw terenów drogachŁ 

5Ł Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 32 MN ”o”rzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku 
”lany symbolem 029 KŚW oraz ciągi ”ieszojezdne, oznaczone na rysunku ”lany symbolami: 030 KPj, 
031 KPj, 032 KPj oraz drogę lokalną, oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 023 KŚŁLŚ; ustala się 
zakaz bez”o`redniego zjazdu z drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 022 KŚŁL; 

2) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 33 MN ”o”rzez drogę lokalną, oznaczoną na rysunku ”lanu 
symbolem 024 KŚŁL oraz drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 025 KŚW; usta-
la się zakaz bez”o`redniego zjazdu z drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 022 KŚŁL; 

3) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu 34 MN ”o”rzez drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku 
”lanu symbolem 025 KŚW oraz ciągi ”ieszojezdne, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 033 KPj, 
034 KPj, 035 KPj, 036 KPj, 037 KPj; ustala się zakaz bez”o`redniego zjazdu z dróg lokalnych, ozna-
czonych symbolami: 022 KŚŁL i 024 KŚŁL; 

4) w granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów osobo-
wych w ilo`ci ”okrywającej ”otrzeby - zgodnie z § 11 ustŁ 8Ł 

§ 25Ł 1Ł Wyznacza się teren drogi ”ublicznej - klasy drogi gJównej (kategoria drogi - droga wojewódzka 
nr 122), oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 012 KŚŁG o ”owierzchni 1,26 haŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania terenu - zmienna szeroko`ć drogi w liniach rozgrani-
czających: od 20,5 m do 23,5 m - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 012 KŚŁG stanowi czę`ć dziaJek nr: 41ł1 (obręb 7 mŁ Pyrzyce) oraz 147 (obręb 4 mŁ Pyrzyce) - 
teren nie wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) zakaz wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”od drogę ”ublicznąŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych - 
obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowychŁ 

5Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala się obowiązek w”rowadzenia zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozy-
cji wzdJuw ciągu ulicznego; 

2) do”uszcza się niezbędnej wycinki drzew dla celów sanitarnychŁ 
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6Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w terenie 012 KŚŁG do”uszcza się ”rze”rowadzenie 

sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla funkcjonowania miasta ”oza trwaJą nawierzchnią jez-
dniowąŁ 

7Ł Ustalenia w zakresie komunikacji - ustala się zakaz obsJugi komunikacyjnej terenów mieszkanio-
wych i usJugowych bez”o`rednio z drogi 012 KŚŁGŁ 

§ 26Ł 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych - klasy drogi lokalnej (kategoria drogi - droga gminna), 
oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

1) 021 KŚŁL o ”owierzchni 0,59 ha; 
2) 022 KŚŁL o ”owierzchni 0,78 ha; 
3) 023 KŚŁL o ”owierzchni 0,10 ha; 
4) 024 KŚŁL o ”owierzchni 0,15 haŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających - 12,0 m: 
2) do”uszcza się lokalizację ”arkingów dla samochodów osobowych wzdJuw jezdni; 
3) do”uszcza się lokalizację `ciewki rowerowejŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 021 KŚŁL stanowi dziaJka nr 165 oraz czę`ć dziaJek nr: 168, 169 (obręb 4 mŁ Pyrzyce) - teren 
wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) teren 022 KŚŁL stanowi czę`ć dziaJek nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (obręb 12 
mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

3) teren 023 KŚŁL stanowi czę`ć dziaJek nr: 3, 12 (obręb 12 mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydzielenia 
w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

4) teren 024 KŚŁL stanowi czę`ć dziaJek nr: 6, 12, 15 (obręb 12 mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydziele-
nia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

5) ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek 
”od drogę ”ublicznąŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) do”uszcza się lokalizację no`ników reklamowych wolno stojących o ”owierzchni do 9 m2 i wysoko`ci 

do 7,0 mŁ 

5Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala się obowiązek w”rowadzenia zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji 
wzdJuw ciągu ulicznego; 

2) do”uszcza się niezbędną wycinkę drzew dla celów sanitarnych oraz jeweli jest to s”owodowane ”o-
trzebą realizacji sieci infrastruktury technicznej i jezdni oraz wjazdu na dziaJkęŁ 

6Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej: 

1) drogi w swoich liniach rozgraniczających stanowią ”as techniczny dla istniejących i ”rojektowanych 
sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycz-
nej, gazowej i telekomunikacyjnej; 

2) do”uszcza się ”rze”rowadzenie innych nowych sieci niezbędnych dla funkcjonowania ”rojektowane-
go zagos”odarowania terenówŁ 

7Ł Ustalenia w zakresie komunikacji - dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: ograniczonaŁ 

§ 27Ł 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych - klasy drogi dojazdowej (kategoria drogi - droga 
gminna), oznaczone na rysunku ”lanu symbolami: 

1) 01 KŚŁŚ o ”owierzchni 0,31 ha; 
2) 03 KŚŁŚ o ”owierzchni 0,17 ha; 
3) 04 KŚŁŚ o ”owierzchni 0,79 ha; 
4) 011 KŚŁŚ o ”owierzchni 0,29 ha; 
5) 013 KŚŁŚ o ”owierzchni 0,47 ha; 
6) 026 KŚŁŚ o ”owierzchni 0,20 haŁ 
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2Ł Ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć drogi 01 KŚŁŚ w liniach rozgraniczających - zmienna: 14 m - 17,5 m - zgodnie z rysunkiem 
”lanu; 

2) szeroko`ć drogi 03 KŚŁŚ w liniach rozgraniczających - zmienna: 11,5 m - 38 m - zgodnie z rysunkiem 
”lanu; 

3) szeroko`ć drogi 04 KŚŁŚ w liniach rozgraniczających - zmienna: 15 m - 24 m - zgodnie z rysunkiem 
”lanu; 

4) szeroko`ć drogi 011 KŚŁŚ w liniach rozgraniczających - 12 m; 
5) szeroko`ć drogi 013 KŚŁŚ w liniach rozgraniczających - zmienna: 8,8 m - 12 m - zgodnie z rysunkiem 

”lanu; 
6) szeroko`ć drogi 026 KŚŁŚ w liniach rozgraniczających - 10 m; 
7) do”uszcza się lokalizację ”arkingów dla samochodów osobowych wzdJuw jezdniŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 01 KŚŁŚ stanowi dziaJkę nr 49 oraz czę`ć dziaJki nr geodŁ: 48ł3 (obręb 7 mŁ Pyrzyce) - teren 
nie wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) teren 03 KŚŁŚ stanowi obszar czę`ci dziaJki nr 191ł21 (obręb 7 mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydzie-
lenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

3) teren 04 KŚŁŚ stanowi obszar czę`ci dziaJek nr: 191ł1, 191ł21, 192, 193, 200, 201, 206 (obręb 7 
mŁ Pyrzyce) - teren nie wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

4) teren 011 KŚŁŚ stanowi czę`ć dziaJki nr: 146ł2 (obręb 4 mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydzielenia w 
granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

5) teren 013 KŚŁŚ stanowi dziaJkę nr 72 (obręb 7 mŁ Pyrzyce) oraz czę`ć dziaJek nr geodŁ: 168, 169 
(obręb 4 mŁ Pyrzyce), 69, 70, 71, 73, 74 (obręb 7 mŁ Pyrzyce) - teren wymaga wydzielenia w grani-
cach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

6) teren 026 KŚŁŚ stanowi czę`ć dziaJek nr: 78, 66, 67, 68, 77 (obręb 7 mŁ Pyrzyce) - teren wymaga 
wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

7) ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek 
”od drogę ”ublicznąŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) do”uszcza się lokalizacje obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów zainwestowania terenów 
komunikacyjnych; 

2) do”uszcza się lokalizację no`ników reklamowych wolno stojących o ”owierzchni max 6 m2Ł 

5Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) na czę`ci terenu, oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 027 KŚW wystę”uje stanowisko arche-
ologiczne, objęte ochroną konserwatorską; 

2) obowiązują ustalenia zawarte w § 8Ł 

6Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala się obowiązek w”rowadzenia zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozy-
cji wzdJuw ciągu ulicznego; 

2) do”uszcza się niezbędną wycinkę drzew dla celów sanitarnych oraz jeweli jest to s”owodowane ”o-
trzebą realizacji niezbędnej sieci infrastruktury technicznej i jezdniŁ 

7Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rze”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, gazowa, kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej, linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne); 

2) do”uszcza się ”rze”rowadzenie innych nowych sieci niezbędnych dla funkcjonowania nowego zago-
s”odarowania terenówŁ 

8Ł Ustalenia w zakresie komunikacji - ustala się dostę” ogólny ulicyŁ 

§ 28Ł 1Ł Wyznacza się tereny ogólnodostę”nych dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami: 

1) 02 KŚW o ”owierzchni 0,15 ha; 
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2) 05 KŚW o ”owierzchni 0,27 ha; 
3) 06 KŚW o ”owierzchni 0,15 ha; 
4) 07 KŚW o ”owierzchni 0,27 ha; 
5) 08 KŚW o ”owierzchni 0,15 ha; 
6) 09 KŚW o ”owierzchni 0,27 ha; 
7) 010 KŚW o ”owierzchni 0,20 ha; 
8) 014 KŚW o ”owierzchni 0,08 ha; 
9) 015 KŚW o ”owierzchni 0,07 ha; 
10) 016 KŚW o ”owierzchni 0,17 ha; 
11) 017 KŚW o ”owierzchni 0,22 ha; 
12) 018 KŚW o ”owierzchni 0,06 ha; 
13) 019 KŚW o ”owierzchni 0,42 ha; 
14) 020 KŚW o ”owierzchni 0,11 ha; 
15) 025 KŚW o ”owierzchni 0,13 ha; 
16) 027 KŚW o ”owierzchni 0,21 ha; 
17) 028 KŚW o ”owierzchni 0,08 ha; 
18) 029 KŚW o ”owierzchni 0,05 haŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 
a) droga 02 KŚW - zmienna: od 8 m - 14 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) droga 05 KŚW - zmienna: od 25 m - 67 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
c) drogi: 07 KŚW, 09 KŚW - zmienna: od 25 m - 55 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
d) droga 010 KŚW - zmienna: od 13 m - 23,5 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
e) drogi: 06 KŚW, 08 KŚW - 13 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
f) drogi: 016 KŚW, 017 KŚW - 10 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
g) droga 019 KŚW - zmienna: od 6 m - 10 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
h) drogi: 014 KŚW, 015 KŚW, 018 KŚW, 020 KŚW 025 KŚW, 027 KŚW, 028 KŚW, 029 KŚW - 

8 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
2) drogi: 05 KŚW, 06 KŚW, 07 KŚW, 08 KŚW, 09 KŚW, 010 KŚW, 014 KŚW, 015 KŚW, 027 KŚW, 

028 KŚW, 029 KŚW - zakoLczone ”lacem do zawracaniaŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 02 KŚW stanowi czę`ć dziaJki nr 105 - teren nie wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) teren 05 KŚW stanowi czę`ć dziaJki nr 192 - teren nie wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych ”rzez linie rozgraniczające; 

3) teren 06 KŚW stanowi czę`ć dziaJki nr 193 - teren nie wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych ”rzez linie rozgraniczające; 

4) teren 07 KŚW stanowi czę`ć dziaJki nr 200 - teren nie wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych ”rzez linie rozgraniczające; 

5) teren 08 KŚW stanowi czę`ć dziaJki nr 201 - teren nie wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych ”rzez linie rozgraniczające; 

6) teren 09 KŚW stanowi czę`ć dziaJki nr 191ł1 - teren nie wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych ”rzez linie rozgraniczające; 

7) teren 010 KŚW stanowi czę`ć dziaJki nr 206 - teren nie wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych ”rzez linie rozgraniczające; 

8) teren 014 KŚW stanowi czę`ć dziaJek nr: 167, 168 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-
czonych ”rzez linie rozgraniczające; 

9) tereny 015 KŚW, 016 KŚW, 018 KŚW, 019 KŚW, 020 KŚW stanowią czę`ć dziaJki nr: 169 - tereny 
wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

10) teren 017 KŚW stanowi czę`ć dziaJek nr: 66, 67, 69, 70 - teren wymaga wydzielenia w granicach 
wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

11) teren 025 KŚW stanowi czę`ć dziaJki nr 15 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
”rzez linie rozgraniczające; 

12) teren 027 KŚW stanowi czę`ć dziaJek nr: 68, 74, 75 - teren wymaga wydzielenia w granicach wy-
znaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 
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13) teren 028 KŚW stanowi czę`ć dziaJek nr: 68, 77 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyzna-

czonych ”rzez linie rozgraniczające; 
14) teren 029 KŚW stanowi czę`ć dziaJki nr 3 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 

”rzez linie rozgraniczające; 
15) ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJówŁ 

4Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - do”uszcza się ”rze”rowadzenie niezbędnej infrastruk-
tury technicznej (sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linie elektroenergetyczne 
i telekomunikacyjneŁ 

5Ł Ustalenia w zakresie komunikacji - ustala się dostę” ogólny ulicyŁ 

§ 29Ł 1Ł Wyznacza się tereny wewnętrznych ciągów ”ieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami: 

1) 030 KPj o ”owierzchni 0,05 ha; 
2) 031 KPj o ”owierzchni 0,05 ha; 
3) 032 KPj o ”owierzchni 0,02 ha; 
4) 033 KPj o ”owierzchni 0,03 ha; 
5) 034 KPj o ”owierzchni 0,02 ha; 
6) 035 KPj o ”owierzchni 0,02 ha; 
7) 036 KPj o ”owierzchni 0,03 ha; 
8) 037 KPj o ”owierzchni 0,03 haŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć ciągów ”ieszo-jezdnych w liniach rozgraniczających - 6 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
2) ciągi ”ieszo-jezdne zakoLczone ”lacem do zawracaniaŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 030 KPj stanowi czę`ć dziaJki nr 4 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
”rzez linie rozgraniczające; 

2) teren 031 KPj stanowi czę`ć dziaJki nr 5 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
”rzez linie rozgraniczające; 

3) teren 032 KPj stanowi czę`ć dziaJki nr 6 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
”rzez linie rozgraniczające; 

4) teren 033 KPj stanowi czę`ć dziaJek nr: 21, 22 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych ”rzez linie rozgraniczające; 

5) teren 034 KPj stanowi czę`ć dziaJki nr 22 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
”rzez linie rozgraniczające; 

6) teren 035 KPj stanowi czę`ć dziaJki nr 23 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
”rzez linie rozgraniczające; 

7) teren 036 KPj stanowi czę`ć dziaJki nr 24 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 
”rzez linie rozgraniczające; 

8) teren 037 KPj stanowi czę`ć dziaJek nr: 25, 26 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych ”rzez linie rozgraniczające; 

9) ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJówŁ 

4Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - do”uszcza się ”rze”rowadzenie niezbędnej infrastruk-
tury technicznejŁ 

5Ł Ustalenia w zakresie komunikacji - ”owiązania komunikacyjne ”o”rzez drogę lokalną 022 KŚŁLŁ 

§ 3ŃŁ 1Ł Wyznacza się tereny ogólnodostę”nych ciągów ”ieszych, oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami: 

1) 038 KP o ”owierzchni 0,20 ha; 
2) 039 KP o ”owierzchni 0,001 haŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć ciągów ”ieszych w liniach rozgraniczających: 
a) 021 KP - 10,0 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
b) 039 KP - 3,0 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
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2) do”uszcza się realizację elementy maJej architektury; 
3) ciągi ”iesze stanowią równiew ”asy techniczne dla ”rzebiegu sieci infrastruktury technicznejŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 038 KP stanowi czę`ć dziaJek nr: 166, 167, 169 - teren wymaga wydzielenia w granicach wy-
znaczonych ”rzez linie rozgraniczające; 

2) teren 039 KP stanowi czę`ć dziaJek nr: 14, 102 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-
nych ”rzez linie rozgraniczające; 

3) ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJówŁ 

4Ł Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - do”uszcza się mowliwo`ć ”rze”rowadzenie infrastruk-
tury technicznejŁ 

ROźŚźIAI IV 
PRźśPISY KOKCOWś 

§ 3ńŁ Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PyrzycŁ 

§ 32Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy PyrzyceŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Andrzej Gumowski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXIXł334ł09 

Rady Miejskiej w Pyrzycach 
z dnia 26 lutego 2009 rŁ (”ozŁ 816) 

źaJącznik nr ń arkusz ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

ROźSTRźYGNIĘCIś W SPRAWIś UWAG WNIśSIONYCH ŚO PROJśKTU MIśJSCOWśGO PLANU 
źAGOSPOŚAROWANIA PRźśSTRźśNNśGO 

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

do ”rojektu ｭmiejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Pyrzyce - w obrębie ewiden-
cyjnym nr 4, 7 i 12 mŁ Pyrzyceｬ, wyJowonego do wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko 
w dniach: od 1 grudnia 2008 rŁ do 22 grudnia 2008 rŁ oraz w terminie okre`lonym w artŁ 17 ”kt 11 włw 
ustawy, nie wniesiono wadnych uwagŁ 

źaJącznik nr 4 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAŚAK ź źAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ 
ORAź źASAŚ ICH FINANSOWANIA 

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

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców stanowią - zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie terytorialnym 
(tekst jednolity ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óuniejszymi zmianami) - zadania wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym ”lanem: 

a) budowa gminnych dróg ”ublicznych wraz z o`wietleniem ulicznym: 021 KŚŁL, 022 KŚŁL, 023 KŚŁL, 
024 KŚŁL, 011 KŚŁŚ, 013 KŚŁŚ, 26 KŚŁŚ, 

b) budowa sieci wodociągowej Ø 80 - 110 mm, 
c) budowa awaryjnych studni ”ublicznych, 
d) budowa kanalizacji sanitarnej Ø 150-300 mm wraz z ”rze”om”ownią `cieków, 
e) budowa kanalizacji deszczowej Ø 150-400 mm, 
f) budowa kablowych linii elektroenergetycznych `redniego i niskiego na”ięcia wraz ze stacjami trans-

formatorowymi (15 kV), 
g) budowa gazociągu z siecią rozdzielczą `rednio”ręwną Ø 25-100 mmŁ 

§ 2Ł S”osób realizacji wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

1Ł Realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą z dnia 7 li”ca 
1994 rŁ Prawo budowlane (tekst jednolity - ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 156, ”ozŁ 1118 z ”óuniejszymi zmianami) 
i ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska (tekst jednolity: ŚzŁ UŁ z 2008 rŁ Nr 25, 
”ozŁ 150 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

2Ł Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 
10 kwietnia 1997 rŁ (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 
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§ 3Ł źasady finansowania wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

1Ł Finansowanie wwŁ inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz realizacji inwestycji komuni-
kacyjnych, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rŁ o 
finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ Nr 249, ”ozŁ 2104 z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym limity wydatków bu-
dwetowych na ”rogramy inwestycyjne wieloletnie są ujęte kawdorazowo w budwecie gminy na kawdy rokŁ 

2Ł źadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych finansowane będą ”rzez budwet gminy 
lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotamiŁ 

3Ł źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji wskazanych finansowane będą na 
”odstawie artŁ 15 ustŁ 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków 
z dnia 7 czerwca 2001 rŁ (tekst jednolity: ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 123, ”ozŁ 858 - zmiana: ŚzŁ UŁ z 2007 rŁ 
Nr 147, ”ozŁ 1033), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w o”arciu 
o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kana-
lizacyjnych (artŁ 21 ustawy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

4Ł źadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie artŁ 7 ustŁ 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 rŁ Prawo energetyczne (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 
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Wojewody źachodnio”omorskiego 
z dnia 6 kwietnia 2ŃŃ9 rŁ 

 Na ”odstawie artŁ 91 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; zmŁ: z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, 
Nr 153, ”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ 
Nr 102, ”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203 i Nr 167, ”ozŁ 1759; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441, Nr 175, 
”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128, Nr 175, ”ozŁ 1457, Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, 
”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974, Nr 173, ”ozŁ 1218) stwierdzam niewawno`ć: 

ｦ § 8 ustŁ 3 uchwaJy Nr XXIIIł167ł09 Rady Gminy Stara Śąbrowa z dnia 26 lutego 2009 rŁ w s”rawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoJach na terenie Gminy Stara 
ŚąbrowaŁ 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Stara Śąbrowa w uchwale Nr XXIIIł167ł09 z dnia 26 lutego 2009 rŁ okre`liJa w drodze regu-
laminu wysoko`ć stawek oraz szczegóJowe warunki ”rzyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego, szczegóJowe warunki obliczania i wy”Jacania wynagradzania za godziny ”onadwymiarowe i godzi-
ny doraunych zastę”stw oraz innych `wiadczeL wynikających ze stosunku ”racy a takwe ”ostanowienia 
dotyczące nagród wy”Jacanych ze s”ecjalnego funduszu nagród w ”lacówkach o`wiatowych ”rowadzo-
nych ”rzez Gminę Stara ŚąbrowaŁ 

Jako materialno - ”rawną ”odstawę ”odjęcia ”rzedmiotowej regulacji Rada Gminy Stara Śąbrowa ”rzywo-
JaJa między innymi ”rze”isy artŁ 30 ustŁ 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 rŁ Karta Nauczyciela (ŚzŁ UŁ 
z 2006 rŁ Nr 97, ”ozŁ 674 z ”óunŁ zmŁ)Ł 


