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UCHWAIA NR XLV/384/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

 z dnia 3 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭMIĘTNOｬ. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 16,7, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), 

uchwala się, c“ nastę”uje: 

 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXIX/354/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 wrze`nia 2006 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“darowania przestrzennego ｭMIĘTNOｬ, 
”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ 
gminy i miasta Nowogardｬ zatwierdzonym uchwaJą Nr XLIV/345/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. oraz 

zmienionym uchwaJą Nr XLV/380/10 z dnia 3 listopada 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego ｭMIĘTNOｬ. 

§ 2. 1. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 1.438,1579 ha w granicach “brębu Miętn“ 
gminy N“w“gard wedJug rysunku ”lanu w skali 1:2000. 

2Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 skJadający się z arkuszy od nr 1 do nr 34, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ 
gminy i miasta Nowogardｬ, 

3) zaJącznik nr 3 - r“zstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu, 

4) zaJącznik nr 4 - r“zstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych. 

3. Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów na cele zabud“wy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabud“wy usJug“wej, zabud“wy zagr“d“wej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

“biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów, zieleni ”ark“wej i cmentarnej, rolnicze i le`ne, k“muni-

kacji i infrastruktury technicznej. 

§ 3. Ustala się ”rzeznaczenie ”“szczególnych terenów “znacz“nych symbolami: 

1) MI/1.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - § 7 

2) MI/2.MN, MI/3.MN, MI/4.MN, MI/5.MN, MI/6.MN, MI/7.MN, MI/8.MN, MI/9.MN, MI/10.MN, 

MI/11.MN, - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - § 8 

3) MI/12.MW, MI/13.MW, MI/14.MW, MI/15.MW, MI/16.MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej - § 9 

4) MI/17.U, MI/18.U, MI/19.U, MI/20.U, MI/21.U, MI/22.U, MI/23.U - tereny zabud“wy usJug“wej - § 10 
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5) MI/24.U - teren zabud“wy usJug“wej - § 11 

6) MI/25.U, MI/26.U, MI/27.U, MI/28.U - tereny zabud“wy usJug“wej - § 12 

7) MI/29.US - teren sportu i rekreacji - § 13 

8) MI/30.R, MI/31.R, MI/32.R, MI/33.R, MI/34.R, MI/35.R, MI/36.R, MI/37.R, MI/38.R, MI/39.R, 

MI/40.R, MI/41.R, MI/42.R, MI/43.R, MI/44.R, MI/45.R, MI/46.R, MI/47.R, MI/48.R, MI/49.R, 

MI/50.R, MI/51.R, MI/52.R, MI/53.R, MI/54.R, MI/55.R, MI/56.R, MI/57.R - tereny rolnicze - § 14 

9) MI/58.RM,RU, MI/59.RM,RU, MI/60.RM,RU, MI/61.RM,RU - tereny zabudowy zagrodowej i “bsJugi 
produkcji w gospodarstwach rolnych - § 15 

10) MI/62.RM,RU, MI/63.RM,RU - tereny zabudowy zagrodowej i “bsJugi ”r“dukcji w gospodarstwach 

rolnych - § 16 

11) MI/64.RU, MI/65.RU - tereny zabud“wy “bsJugi ”r“dukcji w gospodarstwach rolnych - § 17 

12) MI/66.P,S, MI/67.P,S, MI/68.P,S - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów - § 18 

13) MI/69.P,S,U, MI/70.P,S,U, MI/71.P,S,U, MI/72.P,S,U - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów, 
magazynów i zabud“wy usJug“wej - § 19 

14) MI/73.ZL, MI/74.ZL, MI/75.ZL, MI/76.ZL, MI/77.ZL, MI/78.ZL, MI/79.ZL, MI/80.ZL, MI/81.ZL, 

MI/82.ZL, MI/83.ZL, MI/84.ZL, MI/85.ZL, MI/86.ZL, MI/87.ZL, MI/88.ZL, MI/89.ZL, MI/90.ZL, 

MI/91.ZL, MI/92.ZL, MI/93.ZL, MI/94.ZL, MI/95.ZL, MI/96.ZL, MI/97.ZL, MI/98.ZL, MI/99.ZL, 

MI/100.ZL, MI/101.ZL, MI/102.ZL, MI/103.ZL, MI/104.ZL, MI/105.ZL, MI/106.ZL, MI/107.ZL - tere-

ny lasów - § 20 

15) MI/108.ZL, MI/109.ZL, MI/110.ZL, MI/111.ZL, MI/112.ZL, MI/113.ZL, MI/114.ZL, MI/115.ZL, 

MI/116.ZL, MI/117.ZL, MI/118.ZL, MI/119.ZL, MI/120.ZL, MI/121.ZL, MI/122.ZL, MI/123.ZL, 

MI/124.ZL, MI/125.ZL, MI/126.ZL, MI/127.ZL, MI/128.ZL, MI/129.ZL, MI/130.ZL, MI/131.ZL, 

MI/132.ZL, MI/133.ZL - tereny lasów (d“ zalesienia) - § 21 

16) MI/134.ZP, MI/135.ZP, MI/136.ZP, MI/137.ZP, MI/138.ZP, MI/139.ZP, MI/140.ZP - tereny zieleni 

parkowej - § 22 

17) MI/141.ZD, MI/142.ZD, MI/143.ZD - tereny “gr“dów dziaJk“wych - § 23 

18) MI/144.WS, MI/145.WS, MI/146.WS, MI/147.WS - tereny wód `ródląd“wych - § 24 

19) MI/148.WS, MI/149.WS - teren wód `ródląd“wych - § 25 

20) MI/150.WS, MI/151.WS, MI/152.WS, MI/153.WS, MI/154.WS - tereny wód `ródląd“wych - § 26 

21) MI/155.E, MI/156.E, MI/157.E, MI/158.E, MI/159.E, MI/160.E, MI/161.E, MI/162.E - tereny infra-

struktury technicznej elektr“energetyki (istniejących stacji transf“rmatorowych) - § 27 

22) MI/163.E, MI/164.E, MI/165.E, MI/166.E, MI/167.E, MI/168.E, MI/169.E, MI/170.E, MI/171.E - tere-

ny infrastruktury technicznej elektroenergetyki (planowanych stacji transformatorowych) - § 28 

23) MI/172.E, MI/173.E - tereny infrastruktury technicznej elektr“energetyki (trasy ”rzebiegu istniejących 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV ”rzez tereny lasów) - § 29 

24) MI/174.E - teren infrastruktury technicznej elektr“energetyki (gJówny ”unkt zasilania - GPZ) - § 30 

25) MI/175.W, MI/176.W, MI/177.W, MI/178.W, MI/179.W - tereny infrastruktury technicznej wodocią-
gów (istniejących ujęć w“dy) - § 31 

26) MI/180.K, MI/181.K, MI/182.K, MI/183.K - tereny infrastruktury technicznej kanalizacji `ciek“wej 
i deszczowej (planowane przepom”“wnie `cieków, se”arat“ry substancji r“”“”“ch“dnych “raz zbi“r-

niki retencyjne) - § 32 

27) MI/1.KD.S6, MI/2.KD.S6 - droga publiczna krajowa (planowana) - § 33 

28) MI/3.KD.G - dr“ga ”ubliczna w“jewódzka - § 34 

29) MI/4.KD.Z.0118Z, MI/5.KD.Z.0118Z, MI/6.KD.Z.0118Z - droga publiczna powiatowa - § 35 

30) MI/7.KD.Z.0758Z, MI/8.KD.Z.0758Z - droga publiczna powiatowa - § 36 

31) MI/9.KD.Z, MI/10.KD.Z, MI/11.KD.Z - drogi publiczne gminne - § 37 

32) MI/12.KD.L, MI/13.KD.L, MI/14.KD.L, MI/15.KD.L - drogi publiczne gminne - § 38 

33) MI/16.KD.D - droga publiczna gminna - § 39 

34) MI/17.KD.D, MI/18.KD.D, MI/19.KD.D, MI/20.KD.D, MI/21.KD.D, MI/22.KD.D - drogi publiczne 

gminne - § 40 

35) MI/23.KD.D, MI/24.KD.D, MI/25.KD.D, MI/26.KD.D - drogi publiczne gminne - § 41 

36) MI/27.KPj, MI/28.KPj, MI/29.KPj, MI/30.KPj, MI/31.KPj, MI/32.KPj - ciągi ”iesz“jezdne - § 42 

37) MI/33.KPj, MI/34.KPj, MI/35.KPj, MI/36.KPj, MI/37.KPj - ciągi ”iesz“jezdne - § 43 

38) MI/38.KPj, MI/39.KPj, MI/40.KPj, MI/41.KPj, MI/42.KPj, MI/43.KPj, MI/44.KPj, MI/45.KPj, MI/46.KPj, 

MI/47.KPj, MI/48.KPj, MI/49.KPj, MI/50.KPj, MI/51.KPj, MI/52.KPj, MI/53.KPj, MI/54.KPj, MI/55.KPj, 

MI/56.KPj, MI/57.KPj - ciągi ”iesz“jezdne - § 44 
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§ 4. 1. W zakresie “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ - “chr“ny zas“bów wód ”“dziemnych, w ob-

szarze ”lanu “b“wiązują strefy: 

1) “chr“ny bez”“`redniej ujęcia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. K“`ciuszki, 
2) “chr“ny ”“`redniej wewnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. K“`ciuszki, 
3) “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć wód ”“dziemnych w Nowogardzie, 

4) “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Glicku. 

2. W granicach stref “chr“ny bez”“`redniej ujęcia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. Ko-

`ciuszki “b“wiązuje: 

1) zakaz wzn“szenia jakichk“lwiek “biektów nie związanych z eks”l“atacją ujęcia, 
2) zakaz rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu, 

3) zakaz wprowadzania i grzebania zwierząt, 
4) zakaz magazynowania jakichkolwiek materiaJów nie związanych z eks”l“atacją ujęcia i m“gących 

zagr“zić jak“`ci w“dyŁ 

3. W granicach strefy “chr“ny ”“`redniej wewnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy 

ul. K“`ciuszki, st“s“wnie d“ ”rzeznaczenia elementarnych terenów funkcj“nalnych, “b“wiązuje: 

1) zakaz g“s”“darczeg“ wyk“rzystania `cieków, 
2) zakaz l“kalizacji grzeb“wisk zwierząt, 
3) zakaz lokalizacji magazynów i zakJadów dystrybucji ”r“duktów r“”“”“ch“dnych “raz rur“ciągów dla 

tych ”r“duktów, 
4) zakaz lokalizowania magazynów `r“dków chemicznych, 

5) zakaz w”r“wadzania `cieków d“ gruntu, wód ”“wierzchni“wych i podziemnych, 

6) zakaz zakJadania cmentarzy, 

7) zakaz gromadzenia `cieków i “d”adów byt“w“-g“s”“darczych bez”“`redni“ na gruncie bez utwar-

dzonego i uszczelni“neg“ ”“dJ“wa, 
8) zakaz skJad“wania “d”adów ”rzemysJ“wych, 
9) zakaz wyk“nywania “dw“dnieL bud“wlanych (równiew w ”“bliwu strefy, lecz o “ddziaJywaniu “bej-

mującym teren strefy), 

10) zakaz eks”l“atacji sur“wców miejscowych, 

11) zakaz l“kaliz“wania zakJadów ”rzemysJ“wych, 
12) zakaz mycia ”“jazdów mechanicznych, 

13) zakaz budowy osiedli mieszkaniowych, 

14) zakaz bud“wy n“wych dróg ”ublicznych, 
15) nakaz uzalewnienia l“kalizacji n“wych ujęć wód ”“dziemnych “d wielk“`ci ”“b“ru w“dy, “dlegJ“`ci 

i skali wzajemneg“ ws”óJdziaJania z ujęciami komunalnymi, 

16) nakaz “graniczenia naw“zów sztucznych i chemicznych `r“dków “chr“ny r“`lin (d“st“s“wanie dawek 

d“ wielk“`ci s“r”cji danej gleby) i powiadomienia o ”“wywszych czynn“`ciach uwytk“wnika ujęcia, 
17) nakaz biewącej k“nserwacji r“wów melioracyjnych, 

18) nakaz s”rawdzania szczeln“`ci szamb na terenach nie “bjętych kanalizacją, 
19) nakaz ”ilneg“ uregul“wania g“s”“darki `ciek“wej w Wytwórni Win w Nowogardzie, 

20) nakaz biewącej k“ntr“li ”rzestrzegania warunków sanitarnych w fermie lisów, 
21) nakaz uzalewnienia l“kalizacji bud“wnictwa mieszkaniowego i zakJadów ”rzemysJ“wych “d skanali-

zowania terenu i “kre`lenia na eta”ie szczegóJ“wych ”lanów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“, ”ro-

gn“zy skutków, jakie m“we wyw“Jać l“kalizacja tych inwestycji na terenach stref “chr“ny ”“`redniejŁ 

4. W granicach strefy “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć wód ”“dziemnych w Nowogardzie, sto-

sownie do przeznaczenia elementarnych terenów funkcj“nalnych, “b“wiązuje: 

1) zakaz tworzenia jakichkolwiek podziemnych ujęć w“dy, które m“gą niek“rzystnie w”Jywać na wiel-

k“`ć ”“b“ru ujęć k“munalnych, 

2) zakaz eks”l“atacji sur“wców miejscowych, 

3) zakaz lokalizacji magazynów i zakJadów dystrybucji ”r“duktów r“”“”“ch“dnych “raz rur“ciągów dla 
tych ”r“duktów, 

4) zakaz lokalizowania m“gilników na “”ak“wania ”“ zuwytych, bądu ”rzetermin“wanych `r“dków “chro-

ny r“`lin, 
5) zakaz w”r“wadzania `cieków d“ gruntu, wód ”“wierzchniowych i podziemnych, 

6) zakaz l“kalizacji wysy”isk “d”adów k“munalnych i przemysJ“wych, 
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7) nakaz uzalewnienia l“kalizacji n“wych ujęć wód ”“dziemnych “d wielk“`ci ”“b“ru w“dy, “dlegJ“`ci 
i skali wzajemneg“ ws”óJdziaJania z ujęciami komunalnymi, 

8) nakaz ograniczenia naw“zów sztucznych i chemicznych `r“dków “chr“ny r“`lin (d“st“s“wanie dawek 
d“ wielk“`ci s“r”cji danej gleby) i powiadomienia o ”“wywszych czynn“`ciach uwytk“wnika ujęcia, 

9) nakaz biewącej k“nserwacji r“wów melioracyjnych, 

10) nakaz s”rawdzania szczeln“`ci szamb na terenach nie “bjętych kanalizacją, 
11) nakaz ”ilneg“ uregul“wania g“s”“darki `ciek“wej w Wytwórni Win w Nowogardzie, 

12) nakaz biewącej k“ntr“li ”rzestrzegania warunków sanitarnych w fermie lisów, 
13) nakaz uzalewnienia l“kalizacji budownictwa mieszkaniowego i zakJadów ”rzemysJ“wych “d skanali-

zowania terenu i “kre`lenia na eta”ie szczegóJ“wych ”lanów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“, ”ro-

gn“zy skutków, jakie m“we wyw“Jać l“kalizacja tych inwestycji na terenach stref “chr“ny ”“`redniejŁ 

5. W granicach strefy “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Glicku, stosownie 

do przeznaczenia elementarnych terenów funkcj“nalnych, “b“wiązuje: 

1) zakaz tworzenia jakichkolwiek podziemnych ujęć w“dy, które m“gą niek“rzystnie w”Jynąć na wiel-

k“`ć ”“b“ru z przedmi“t“weg“ ujęcia, 
2) zakaz l“kalizacji zbi“rników i rur“ciągów d“ magazyn“wania lub trans”“rtu ”aliw, “lejów, materiaJów 

Jatw“”alnych it”Ł, 
3) nakaz uzalewnienia l“kalizacji zakJadów ”r“dukcyjnych “d “kre`lenia ich w”Jywu na jak“`ć w“dy ”“d-

ziemnej, 

4) nakaz w”r“wadzenia `cisJeg“ (wg instrukcji) ”rzestrzegania dawek chemicznych `r“dków “chr“ny 
r“`lin “raz szczególnie staranneg“ “bch“dzenia się ze s”rzętem d“ “”rysków ”“dczas jeg“ mycia, 

5) nakaz k“ntr“li szczeln“`ci zbi“rników na `cieki, 
6) nakaz przestrzegania ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej i pozwoleniu wodnoprawnym 

warunków eks”l“atacyjnych ”“b“ru w“dyŁ 

6. W zakresie “chr“ny `r“d“wiska - “chr“ny ze względu na wyrówniający się kraj“braz o zrównic“wa-

nych ekosystemach, w “bszarze “bjętym “chr“ną ”rawną na ”“dstawie uchwaJy Nr XL/360/2006 Rady 

Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 ”audziernika 2006 r. - jako obszar chronionego krajobrazu ｭLas 

Czermnickiｬ, z wyJączeniem czynn“`ci d“”uszcz“nych ”rze”isami “drębnymi, zabronione jest: 

1) zabijanie dzik“ wystę”ujących zwierząt, niszczenie ich n“r, leg“wisk, innych schr“nieL i miejsc rozrodu 

“raz tarlisk, zJ“w“nej ikry, z wyjątkiem amat“rskieg“ ”“J“wu ryb “raz wyk“nywanie czynn“`ci zwią-
zanych z racj“nalną g“s”“darką r“lną, le`ną, rybacką i J“wiecką; 

2) likwidowanie i niszczenie zadrzewieL `ród”“lnych, ”rzydr“wnych i nadw“dnych, jeweli nie wynikają 
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i za”ewnienia bez”ieczeLstwa ruchu dr“g“weg“ lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, rem“ntów lub na”rawy urządzeL w“dnych; 

3) dokonywanie zmian st“sunków w“dnych, jeweli sJuwą innym celom niw “chr“na ”rzyr“dy lub zrówno-

waw“ne wyk“rzystanie uwytków r“lnych i le`nych “raz racj“nalna g“s”“darka w“dna lub rybacka; 
4) likwidowanie naturalnych zbi“rników w“dnych, star“rzeczy i “bszarów w“dn“-bJ“tnych; 
5) l“kaliz“wanie “biektów bud“wlanych w ”asie szer“k“`ci 100 m “d linii brzegów rzek, jezi“r i innych 

zbi“rników w“dnych, z wyjątkiem urządzeL w“dnych “raz “biektów sJuwących ”r“wadzeniu racj“nal-

nej g“s”“darki r“lnej, le`nej lub rybackiejŁ 

§ 5. Ustala się nastę”ujące ”“wiązania dróg ”ublicznych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym: 

1) droga publiczna krajowa klasy S (ekspresowa) oznaczona w planie symbolem MI/1.KD.S6 - od 

wschodu i zach“du wJącz“na w dalszy przebieg drogi krajowej nr 6 poza obszarem planu w kierunku 

Szczecina i GdaLska, 
2) dr“ga ”ubliczna w“jewódzka klasy G (gJówna) “znacz“na w planie symbolem MI/3.KD.G - od wscho-

du i zach“du wJącz“na w dalszy przebieg drogi gminnej poza obszarem planu, 

3) droga publiczna powiatowa klasy Z (zbiorcza) oznaczona w planie symbolami MI/4.KD.Z.0118Z, 

MI/5.KD.Z.0118Z, MI/6.KD.Z.0118Z - “d ”“Judnia i ”óJn“cny wJącz“na w dalszy przebieg drogi poza 

obszarem planu, 

4) droga publiczna powiatowa klasy Z (zbiorcza) oznaczona w planie symbolami MI/7.KD.Z.0758Z, 

MI/8.KD.Z.0758Z - od wschodu i zach“du wJącz“na w dalszy przebieg tej drogi poza obszarem planu, 

5) drogi publiczne gminne klasy Z (lokalne) oznaczone w planie symbolami MI/9.KD.Z, MI/11.KD.Z - od 

poJudnia i wsch“du wJącz“ne w dalszy ”rzebieg tych dróg ”“za “bszarem planu, 

6) drogi publiczne gminne klasy L (lokalne) oznaczone w planie symbolami MI/13.KD.L, MI/14.KD.L - od 

wschodu i zach“du wJącz“na w dalszy ”rzebieg tych dróg ”“za “bszarem planu, 
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7) drogi publiczne gminne klasy D (dojazdowe) oznaczone w planie symbolami MI/16.KD.D, MI/19.KD.D, 

MI/20.KD.D, MI/24.KD.D, MI/25.KD.D, MI/26.KD.D - “d ”óJn“cy, ”“Judnia i zach“du wJącz“ne 

w dalsze ”rzebiegi tych dróg ”“za “bszarem planu, 

8) ciągi ”iesz“jezdne oznaczone symbolami MI/37.KPj, MI/38.KPj, MI/39.KPj, MI/40.KPj, MI/42.KPj, 

MI/44.KPj, MI/45.KPj, MI/46.KPj, MI/47.KPj, MI/48.KPj, MI/50.KPj, MI/51.KPj, MI/55.KPj, MI/57.KPj - 

“d ”óJn“cy, ”“Judnia, wsch“du i zach“du wJącz“ne w dalsze ”rzebiegi tych ciągów ”oza obszarem 

planu. 

§ 6. Ilekr“ć w uchwale jest mowa o: 

1) maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się ”rzez t“ st“sunek sumy powierzchni zabudowy 

wszystkich budynków istniejących i ”r“jekt“wanych na danej dziaJce bud“wlanej - do powierzchni tej 

dziaJki budowlanej, 

2) ”“Jaciach gJównych - r“zumie się c“ najmniej dwie symetryczne ”“Jacie dach“we, których ”“wierzchnia 

jest największa, 
3) kalenicy gJównej - rozumie się ”rzez t“ kalenicę utw“rz“ną ”rzez ”“Jacie gJówne, 
4) “b“wiązującej linii zabud“wy - rozumie się linię, na której musi być usytu“wany fragment elewacji 

fr“nt“wej stan“wiący c“ najmniej 80% ”“wierzchni tej elewacji; linia nie d“tyczy balk“nów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, “ka”ów, ”“d“kienników, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsi“nków, scho-

dów zewnętrznych, ”“chylni, tarasów, czę`ci ”“dziemnych budynków, 
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię wyznaczającą “bszar, na którym d“”uszcza się 

sytu“wanie budynków; linia nie d“tyczy balk“nów, wykuszy, l“ggii, gzymsów, “ka”ów, ”“d“kienni-

ków, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsi“nków, sch“dów zewnętrznych, ”“chylni, tarasów, 
czę`ci ”“dziemnych budynków, 

6) nie”rzekraczalnej linii zabud“wy “d ”rzylegJych lasów lub terenów ”lan“wanych d“ zalesienia - rozu-

mie się linię najbliwszeg“ usytu“wania budynków lub czę`ci budynków ze `cianami zewnętrznymi od 

str“ny lasu nier“z”rzestrzeniającymi ognia i przekryciami dachów nier“z”rzestrzeniającymi ognia oraz 

“kre`lanych w ”rze”isach “drębnych jak“ budynki źL, IN i PM o gęst“`ci “bciąwenia “gni“wego stre-

fy ”“war“wej Q równej lub mniejszej od 1000 MJ/m2; usytu“wanie budynków innych niw wymienio-

ne, w st“sunku d“ ”rzylegJych lasów lub terenów ”lan“wanych d“ zalesienia, musi uwzględniać wy-

magania “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnych, 
7) wys“k“`ci elewacji frontowej - rozumie się ”rzez t“ wymiar licz“ny “d `rednieg“ ”“zi“mu terenu 

”rzed elewacją fr“nt“wą d“ ”“zi“mu “ka”u ”“Jaci gJównych lub d“ górnej krawędzi attyki kryjącej 
s”adek ”“Jaci, 

8) wys“k“`ci budynku - rozumie się ”rzez t“ wymiar liczony od `rednieg“ ”“zi“mu terenu przed elewa-

cją fr“nt“wą d“ kalenicy gJównej lub d“ górnej krawędzi attyki kryjącej s”adek ”“Jaci, 
9) zieleni urządz“nej - rozumie się ”rzez t“ trawnik lub kwietnik uzu”eJni“ny bylinami, krzewami i drze-

wami, a rodzaj i kompozycja r“`linn“`ci nie wynika wyJącznie z jej naturalnej wegetacji. 

 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś 

§ 7. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

MI/1.MN o powierzchni 0,3924 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren ”rzeznacz“ny ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną szereg“wąŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabud“wy w “dlegJ“`ci 6 m “d linii r“zgraniczających, w sąsiedztwie 
istniejącej zabud“wy - w linii tej zabud“wy wedJug rysunku ”lanuŁ Ś“”uszcza się sytu“wanie budyn-

ków bez”“`redni“ ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki bud“wlanej ”“d warunkiem s”eJnienia wymagaL 
“kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 

2) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać dwóchŁ 
3) Wys“k“`ć budynków nie m“we ”rzekraczać 8 m. 

4) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej nie m“we ”rzekraczać 4 m. 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 2 ｦ 210 ｦ Poz. 47 

 

5) W nowych budynkach mieszkalnych “b“wiązuje st“s“wanie dachów symetrycznych, dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu ”“Jaci gJównych “d 35 d“ 45 st“”ni. W przypadku kontynuacji za-

budowy w ciągu, “b“wiązuje zach“wanie nachylenia ”“Jaci gJównych jak w budynkach istniejących 

w danym ciąguŁ Ś“”uszcza się st“s“wanie ”“Jaci dach“wych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, 

wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) W nowych obiektach gospodarczych lub garawach “b“wiązuje st“s“wanie dachów symetrycznych, 

dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu ”“Jaci gJównych “d 15 d“ 45 st“”niŁ 
7) W “biektach istniejących, “znacz“nych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

budowy, nadbudowy lub r“zbud“wy, d“”uszcza się utrzymanie istniejącej wys“k“`ci budynku, wy-

s“k“`ci elewacji fr“nt“wej i geometrii dachu lub d“”uszcza się utrzymanie wyJącznie wys“k“`ci ele-

wacji frontowej - st“s“wnie d“ “znaczeL na rysunku ”lanuŁ 
8) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji garawy blaszanych i “biektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

9) P“wierzchnia zabud“wy dziaJki bud“wlanej nie m“we ”rzekraczać 50%. 

10) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 
11) Na liniach r“zgraniczających dr“gi lub ciągi ”iesz“jezdne “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL 

z prefabrykowanych elementów bet“n“wych, a takwe o wys“k“`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie nale-

wy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, do-

”uszcza się wtórny ”“dziaJ nieruch“m“`ci ”“d warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wy“drębni“nych dzia-

Jek budowlanych: 

a) szer“k“`ci fr“ntu dziaJki nie mniejszej niw 6 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 120 m2, 

c) minimalneg“ kąta ”“J“wenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) d“stę”n“`ci d“ dr“gi ”ublicznej (d“jazdu i d“j`cia)Ł 

5. ZASADY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Teren jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - 

na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

2) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 
gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga k“munikacyjna dziaJek z ”rzylegJeg“ ciągu ”iesz“jezdneg“Ł 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele byt“we - z sieci w“d“ciąg“wej w ciągu ”iesz“jezdnymŁ Niezalewnie “d 
zaopatrzenia w w“dę z sieci, nalewy ”rzewidzieć za“”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - 

zgodnie z przepisami “drębnymi. Zaopatrzenie w w“dę na cele ”rzeciw”“war“we - z hydrantów ulicz-

nych podziemnych m“nt“wanych na sieci w“d“ciąg“wejŁ 
2) Odprowadzenie `cieków byt“wych - d“ sieci kanalizacji `ciek“wej w ciągu ”iesz“jezdnym. Do czasu 

realizacji sieci kanalizacji `ciek“wej, d“”uszcza się “d”r“wadzenie `cieków byt“wych d“ indywidual-

nych, szczelnych zbi“rników bez“d”Jyw“wychŁ Ob“wiązuje nakaz likwidacji zbi“rników bez“d”Jywo-

wych wraz z powstaniem m“wliw“`ci ”rzyJączenia d“ sieci kanalizacji `ciek“wejŁ 
3) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ”iesz“jezdnym, wy”“sawo-

nej w separator substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopusz-

cza się “d”r“wadzenie wód “”ad“wych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek bud“wlanych, 
b) z d“j`ć, ”“djazdów i miejsc postojowych dla sam“ch“dów - do gruntu poprzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów byt“wych i grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
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6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w ciągu ”iesz“jezdnym. 

7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Ob“wiązuje wywóz “d”adów k“munalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 30% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 8. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/2.MN o powierzchni 3,2091 ha. 

2) MI/3.MN o powierzchni 0,5621 ha. 

3) MI/4.MN o powierzchni 0,1275 ha. 

4) MI/5.MN o powierzchni 2,5256 ha. 

5) MI/6.MN o powierzchni 0,7609 ha. 

6) MI/7.MN o powierzchni 2,1867 ha. 

7) MI/8.MN o powierzchni 1,0213 ha. 

8) MI/9.MN o powierzchni 1,9520 ha. 

9) MI/10.MN o powierzchni 1,7150 ha. 

10) MI/11.MN o powierzchni 4,6250 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznacz“ne ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną w“ln“ st“jącą lub bliuniacząŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się “b“wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w “dlegJ“`ci 6 m “d linii r“zgraniczających 
dr“gi lub ciągi ”iesz“jezdne “raz w sąsiedztwie istniejącej zabud“wy - w linii tej zabud“wy wedJug 
rysunku ”lanuŁ Ś“”uszcza się sytu“wanie budynków bez”“`redni“ ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki bu-

dowlanej pod warunkiem s”eJnienia wymagaL “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 
2) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać dwóchŁ 
3) Wysok“`ć budynków nie m“we ”rzekraczać 8 m. 

4) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej nie m“we ”rzekraczać 4 m. 

5) W nowych budynkach mieszkalnych “b“wiązuje st“s“wanie dachów symetrycznych, dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu ”“Jaci gJównych “d 35 d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się st“s“wanie ”o-

Jaci dach“wych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) W n“wych “biektach g“s”“darczych lub garawach “b“wiązuje st“s“wanie dachów symetrycznych, 

dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu ”“Jaci gJównych “d 15 d“ 45 st“”niŁ 
7) W “biektach istniejących, “znacz“nych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

bud“wy, nadbud“wy lub r“zbud“wy, d“”uszcza się utrzymanie istniejącej wys“k“`ci budynku, wy-

s“k“`ci elewacji fr“nt“wej i geometrii dachu lub d“”uszcza się utrzymanie wyJącznie wys“k“`ci ele-

wacji frontowej - st“s“wnie d“ “znaczeL na rysunku ”lanuŁ 
8) W “biektach istniejących, nie “znacz“nych w planie w s”“sób szczególny, w przypadku ich przebu-

d“wy, nadbud“wy lub r“zbud“wy, “b“wiązują zasady ksztaJt“wania zabud“wy “kre`l“ne w pkt 1, 2, 

3, 4, 5 i 6. 

9) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji garawy blaszanych i “biektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

10) P“wierzchnia zabud“wy dziaJki bud“wlanej nie m“we ”rzekraczać 25%. 

11) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 
12) Ob“wiązuje nasadzenie zieleni urządz“nej w pasie terenu o szer“k“`ci minimum 3 m wzdJuw granic 

dziaJek ”rzylegających d“ dróg lub ciągów ”iesz“jezdnych - z wyJączeniem d“j`ć, ”“djazdów, miejsc 

postojowych i urządzeL bud“wlanychŁ 
13) Na liniach r“zgraniczających dr“gi lub ciągi ”iesz“jezdne “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL 

z prefabrykowanych elementów bet“n“wych, a takwe o wys“k“`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 
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4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

dopuszcza się wtórny ”“dziaJ nieruch“m“`ci ”“d warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wy“drębni“nych 
dziaJek bud“wlanych: 

a) szer“k“`ci fr“ntu dziaJki nie mniejszej niw 20 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 1Ł000 m2, 

c) minimalneg“ kąta ”“J“wenia granic w stosunku do pasa drogowego - 65 stopni, 

d) d“stę”n“`ci d“ dr“gi ”ublicznej (d“jazdu i d“j`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenach oznaczonych symbolami MIł9ŁMN, Mił10ŁMN “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej we-

wnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. K“`ciuszkiŁ 
2) Na terenach oznaczonych symbolami MIł9ŁMN, Mił10ŁMN, MIł11ŁMN “b“wiązuje strefa “chr“ny ”o-

`redniej zewnętrznej ujęć wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

3) Tereny oznaczone symbolami MI/2.MN, MI/3.MN, MI/4.MN, MI/5.MN, MI/6.MN, MIł8ŁMN są ”“J“wo-

ne w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach 

“kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

4) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenie oznaczonym symbolem MI/2.MN w budynkach do zachowania o walorach zabytkowych, 

wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i oznaczonych na rysunku planu w s”“sób szczególny, 
ochronie podlega: 

a) forma architekt“niczna budynków, w tym gabaryty wys“k“`ci“we, f“rma dachów, gabaryty “two-

rów okiennych i drzwiowych, 

b) zasadnicze ”“dziaJy, charakterystyczny detal architekt“niczny elewacjiŁ  

W przypadku przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub prac remontowych elewacji tych budynków, 
“b“wiązuje wzajemne zharm“niz“wanie gabarytów “tw“rów “kiennych c“ najmniej w kawdej 
elewacji “drębnie wraz z ”rzywróceniem usuniętych “”asek i gzymsów, a takwe d“”uszcza się: 
- zmianę kąta ”“chylenia ”“Jaci dach“wych maksymalnie do 45 stopni, 

- wbudowanie lukarn o Jącznej dJug“`ci nie ”rzekraczającej 50% dJug“`ci elewacji, 
- m“ntaw “kien ”“Jaci“wych, 
- wy”eJnienie “tw“rów “kiennych umieszczonych w `ciance k“lank“wej wraz z zastosowa-

niem detalu architekt“niczneg“ wskazująceg“ na ”ierw“tne usytu“wanie tych “tw“rówŁ 
2) Ob“wiązuje ws”óJdziaJanie w zakresie wszelkich dziaJaL inwestycyjnych i konserwatorskich z orga-

nem wJa`ciwym w zakresie “chr“ny dóbr kultury - na podstawie dokumentacji projektowej. 

3) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł7ŁMN ustanawia się strefę ｫW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
4) W strefach ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym “rganem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia prac 

ziemnych, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNEJ 

1) ObsJuga k“munikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”iesz“jezdnychŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki bud“wlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla sam“ch“dów “s“bo-

wych w il“`ci c“ najmniej 1 miejsce ”“st“j“we na kawde n“we mieszkanie. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele byt“we - z sieci w“d“ciąg“wej w dr“gach lub ciągach ”iesz“jezdnychŁ 
Niezalewnie “d za“”atrzenia w w“dę z sieci, nalewy ”rzewidzieć za“”atrzenie z awaryjnych studni pu-

blicznych - zgodnie z przepisami “drębnymi. Zaopatrzenie w w“dę na cele ”rzeciw”“war“we ｦ z hy-

drantów ulicznych m“nt“wanych na sieci w“d“ciąg“wejŁ 
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2) Od”r“wadzenie `cieków byt“wych - d“ sieci kanalizacji `ciek“wej w dr“gach lub ciągach ”iesz“jezd-

nych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji `ciek“wej, z wyJączeniem terenów “znacz“nych symbolami 

MIł9ŁMN, MIł10ŁMN, MIł11ŁMN “bjętych strefą ujęcia w“dy ”“dziemnej, d“”uszcza się “d”r“wadze-

nie `cieków byt“wych d“ indywidualnych, szczelnych zbi“rników bez“d”Jyw“wychŁ Ob“wiązuje na-

kaz likwidacji zbi“rników bez“d”Jyw“wych wraz z powstaniem m“wliw“`ci ”rzyJączenia d“ sieci kana-

lizacji `ciek“wejŁ 
3) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej w dr“gach lub ciągach ”iesz“jezd-

nych, wy”“saw“nej w separator substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji desz-

cz“wej, d“”uszcza się “d”r“wadzenie wód “”ad“wych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek bud“wlanych, 
b) z d“j`ć, ”“djazdów i miejsc postojowych dla sam“ch“dów, z wyJączeniem terenów “znacz“nych 

symbolami MIł9ŁMN, MIł10ŁMN, MIł11ŁMN “bjętych strefą ujęcia w“dy ”“dziemnej - do gruntu 

poprzez studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych, 

c) z d“j`ć, ”“djazdów i miejsc postojowych dla sam“ch“dów, z terenów “znacz“nych symbolami 

MIł9ŁMN, MIł10ŁMN, MIł11ŁMN “bjętych strefą ujęcia w“dy ”“dziemnej - zgodnie z “b“wiązują-
cymi przepisami “drębnymi. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów byt“wych i grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w dr“gach lub ciągach 

pieszojezdnych. 

7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Ob“wiązuje wywóz “d”adów k“munalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 30% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 9. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/12.MW o powierzchni 0,3808 ha. 

2) MI/13.MW o powierzchni 0,5270 ha. 

3) MI/14.MW o powierzchni 0,4173 ha. 

4) MI/15.MW o powierzchni 3,3795 ha. 

5) MI/16.MW o powierzchni 0,3619 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny ”rzeznacz“ne ”“d zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinnąŁ 
2) W budynkach mieszkalnych d“”uszcza się l“kalizację wbud“wanej funkcji usJug“wej - z wyJączeniem 

r“dzajów ”rzedsięwzięć, dla których “b“wiązek s”“rządzenia ra”“rtu “ddziaJywania na `r“d“wisk“ 
jest wymagany bądu m“we być wymagany oraz pod warunkiem, we ”“wierzchnia uwytk“wa funkcji 
usJug“wej nie ”rzekr“czy 20% powierzchni funkcji mieszkalnej. 

3) Ob“wiązuje zakaz usytu“wania l“kali usJug“wych ”“wywej ”arteruŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabud“wy w “dlegJ“`ci 6 m “d linii r“zgraniczających dr“gi lub ciągi 
pieszojezdne oraz w “dlegJ“`ci 12 m “d ”rzylegJych lasów lub terenów ”lan“wanych d“ zalesienia - 
z zastrzeweniem warunków, o których mowa w § 6 pkt 6, a w sąsiedztwie istniejącej zabud“wy - 

w linii tej zabud“wy wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie m“we ”rzekraczać 12 m. 

4) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej nie m“we ”rzekraczać 8 m. 

5) Wys“k“`ć ”arteru z usJugami nie m“we być mniejsza niw 4 m. 

6) Poziom wej`ć d“ l“kali usJug“wych nie m“we być wyniesi“ny ”“nad ”“zi“m ”rzylegJeg“ ch“dnika 
więcej niw 0,15 m. 
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7) W n“wych budynkach “b“wiązuje st“s“wanie dachów symetrycznych, dwuspadowych lub wielo-

spadowych o nachyleniu ”“Jaci gJównych “d 25 d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się st“s“wanie ”“Jaci da-

chowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

8) W “biektach istniejących, “znacz“nych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

bud“wy, nadbud“wy lub r“zbud“wy, d“”uszcza się utrzymanie istniejącej wys“k“`ci budynku, wy-

s“k“`ci elewacji fr“nt“wej i geometrii dachu lub d“”uszcza się utrzymanie wyJącznie wys“k“`ci ele-

wacji frontowej - st“s“wnie d“ “znaczeL na rysunku ”lanuŁ 
9) W “biektach istniejących, nie “znacz“nych w planie w s”“sób szczególny, w przypadku ich przebu-

d“wy, nadbud“wy lub r“zbud“wy, “b“wiązują zasady ksztaJt“wania zabud“wy “kre`l“ne w pkt 1, 2, 

3, 4, 5, 6 i 7. 

10) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji garawy blaszanych i “biektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

11) P“wierzchnia zabud“wy dziaJki bud“wlanej nie m“we ”rzekraczać 40%. 

12) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 20% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 
13) Na liniach r“zgraniczających dr“gi lub ciągi ”iesz“jezdne “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL 

z prefabrykowanych elementów bet“n“wychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

d“”uszcza się wtórny ”“dziaJ nieruchom“`ci ”“d warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wy“drębni“nych 
dziaJek bud“wlanych: 

a) szer“k“`ci fr“ntu dziaJki nie mniejszej niw 12 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 300 m2, a takwe ”“wierzchni za”ewniającej s”eJnienie wymagaL 
“kre`l“nych w ust. 3 pkt 11 i 12 oraz w ust. 7 pkt 2, 

c) minimalneg“ kąta ”“J“wenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) d“stę”n“`ci d“ dr“gi ”ublicznej (d“jazdu i d“j`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Tereny oznaczone symbolami MI/12.MW, MI/13.MW, MIł14ŁMW, MIł15ŁMW są ”“J“w“ne w obszarze 

chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 

ust. 6. 

2) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 
3) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 

gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga k“munikacyjna d“jazdów i d“j`ć wewnątrz terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszo-

jezdnych. 

2) W granicach kawdej dziaJki bud“wlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla sam“ch“dów “s“bo-

wych w il“`ci c“ najmniej: 

a) dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsce ”“st“j“we na kawde 1 nowe mieszkania, 

b) dla funkcji usJug“wej - 1 miejsce ”“st“j“we na kawde 100 m2 ”“wierzchni uwytk“wejŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) źasilanie sieci w“d“ciąg“wej wewnątrz terenów w w“dę na cele byt“we - z sieci w“d“ciąg“wej 
w dr“gach lub ciągach ”iesz“jezdnych, a takwe na cele g“s”“darcze z istniejącej studni gJębin“wej na 
terenie oznaczonym symbolem MIł15ŁMWŁ Niezalewnie “d za“”atrzenia w w“dę z sieci, nalewy ”rze-

widzieć za“”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami “drębnymi. Zaopatrzenie 

w w“dę na cele ”rzeciw”“war“we - z hydrantów ulicznych ”“dziemnych montowanych na sieci wo-

d“ciąg“wejŁ 
2) Od”r“wadzenie `cieków byt“wych z sieci kanalizacji `ciek“wej wewnątrz terenów - do sieci kanali-

zacji `ciek“wej w dr“gach lub ciągach ”iesz“jezdnychŁ 
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3) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej wewnątrz terenów - do sieci kana-

lizacji deszczowej w dr“gach lub ciągach ”iesz“jezdnych, wy”“saw“nej w separator substancji ropo-

”“ch“dnychŁ Ś“ czasu realizacji sieci kanalizacji deszcz“wej d“”uszcza się “d”r“wadzenie wód “”a-

dowych: 

a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek bud“wlanych, 
b) z d“j`ć, ”“djazdów i miejsc postojowych dla sam“ch“dów - do gruntu poprzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów byt“wych i grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indywidualne uródJa 

energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających n“rmy “kre`l“ne 

w ”rze”isach “drębnychŁ 
6) źasilanie sieci elektr“energetycznej wewnątrz terenów w energię elektryczną z kablowej sieci elektro-

energetycznej 0,4 kV w dr“gach lub ciągach ”iesz“jezdnychŁ 
7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Ob“wiązuje wywóz “d”adów komunalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. 

8Ł SPOSOBY TYMCźASOWśGO źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

Na terenach nieuwytk“wanych, d“ czasu ich d“cel“weg“ zag“s”“dar“wania zg“dnie z przeznacze-

niem “kre`l“nym w ”lanie, “b“wiązuje nakaz urządzenia i ”ielęgnacji trawnika. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 30% wzr“stu wart“`ci nieruchom“`ciŁ 

§ 10. TśRśNY źABUŚOWY USIUGOWśJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/17.U o powierzchni 5,6859 ha. 

2) MI/18.U o powierzchni 0,3084 ha. 

3) MI/19.U o powierzchni 0,3638 ha. 

4) MI/20.U o powierzchni 0,1641 ha. 

5) MI/21.U o powierzchni 0,1109 ha. 

6) MI/22.U o powierzchni 0,1346 ha. 

7) MI/23.U o powierzchni 0,6522 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny ”rzeznacz“ne ”“d zabud“wę usJug“wą - z wyJączeniem r“dzajów ”rzedsięwzięć, dla których 
“b“wiązek s”“rządzenia ra”“rtu “ddziaJywania na `r“d“wisk“ jest wymagany bądu m“we być wymaganyŁ 

2) Ś“”uszcza się l“kalizację uzu”eJniającej funkcji mieszkalnej wyJącznie na ”“trzeby wJasne inwest“ra 
(w tym “drębnych budynków mieszkalnych) - pod warunkiem, we jej ”“wierzchnia uwytk“wa nie ”rze-

kroczy 75% powierzchni funkcji podstawowej. 

3) Na terenie “znacz“nym symb“lem MIł17ŁU wystę”uje strefa zagr“wenia ”“w“dzią “d rzeki W“JczenicyŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabud“wy w “dlegJ“`ci 6 m od linii rozgraniczających dr“gi “raz 
w “dlegJ“`ci 12 m “d ”rzylegJych lasów lub terenów ”lan“wanych d“ zalesienia - z zastrzeweniem 

warunków, o których mowa w § 6 pkt 6, a takwe w “dlegJ“`ci 8 m “d “si istniejących na”“wietrz-
nych linii elektroenergetycznych 15 kV - do czasu ich przebudowy lub likwidacji. 

2) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wys“k“`ć budynków nie m“we ”rzekraczać 12 m. 

4) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej nie m“we ”rzekraczać 8 m. 

5) W budynkach n“wych “b“wiązuje st“s“wanie dachów symetrycznych, dwuspadowych lub wielo-

spadowych o nachyleniu ”“Jaci gJównych “d 25 d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się st“s“wanie ”“Jaci da-

chowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 
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6) W “biektach istniejących, “znacz“nych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

bud“wy, nadbud“wy lub r“zbud“wy, d“”uszcza się utrzymanie istniejącej wys“k“`ci budynku, wy-

s“k“`ci elewacji fr“nt“wej i geometrii dachu. 

7) W ”“z“staJych “biektach istniejących, nie “znacz“nych w planie w sposób szczególny, w przypadku 

ich ”rzebud“wy, nadbud“wy lub r“zbud“wy, “b“wiązują zasady ksztaJt“wania zabud“wy “kre`l“ne 

w pkt 1, 2, 3, 4 i 5. 

8) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji garawy blaszanychŁ 
9) Powierzchnia zabudowy terenu nie m“we ”rzekraczać 50%. 

10) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 20% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 
11) Na liniach r“zgraniczających dr“gi lub ciągi ”iesz“jezdne “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL 

z prefabrykowanych elementów bet“n“wychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

d“”uszcza się wtórny ”“dziaJ nieruchom“`ci ”“d warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wy“drębni“nych 
dziaJek bud“wlanych: 

a) szer“k“`ci fr“ntu dziaJki nie mniejszej niw 15 m, 

b) ”“wierzchni nie mniejszej niw 600 m2 “raz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL “kre`l“nych w ust. 3 

pkt 9 i 10 oraz w ust. 7 pkt 2, 

c) minimalneg“ kąta ”“J“wenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) d“stę”n“`ci d“ dr“gi ”ublicznej (d“jazdu i d“j`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenie oznaczonym symbolem MIł23ŁU “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej wewnętrznej ujęcia 
wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. K“`ciuszkiŁ 

2) Na terenie oznaczonym symbolem MIł23ŁU “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć 
wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

3) Tereny oznaczone symbolami MIł17ŁU, MIł19ŁU, MIł20ŁU, MIł21ŁU są ”“J“w“ne w obszarze chronio-

nego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 
5) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 

gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł17ŁU ustanawia się strefę B “chr“ny ukJadu ”rze-

strzennego z dominacją fragmentów wart“`ci“wychŁ 
2) W strefie B ochronie podlega historyczna kom”“zycja ”rzestrzenna zes”“Ju budynków z zachowa-

niem nastę”ujących warunków: 
a) utrzymanie i k“nserwacja hist“ryczneg“ ukJadu przestrzennego, 

b) d“st“s“wanie uzu”eJniająceg“ zag“s”“dar“wania terenu d“ hist“rycznej k“m”“zycji ”rzestrzennejŁ 
3) W budynku kwalifikowanym d“ w”isu d“ rejestru zabytków (”aJacu), “znacz“nym na rysunku planu 

w s”“sób szczególny, “chr“nie ”“dlega: 
a) forma architektoniczna budynku we wszystkich elementach, w tym gabaryty wys“k“`ci“we, 

forma dachu, tradycyjnie stosowany materiaJ bud“wlany w cokole budynku, kompozycja elewa-

cji, w tym charakterystyczny detal architektoniczny elewacji, 

b) gabaryty “tw“rów “kiennych i drzwiowych oraz forma stolarki okiennej i drzwiowej. 

W przypadku przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub prac remontowych elewacji budynku kwalifi-

k“waneg“ d“ w”isu d“ rejestru zabytków, d“”uszcza się: 
- wbudowanie symetrycznie rozmieszczonych lukarn o Jącznej dJug“`ci nie ”rzekraczającej 

50% dJug“`ci elewacji, 
- m“ntaw “kien ”“Jaci“wych, 
- wy”eJnienie “tw“rów “kiennych umieszczonych w `ciance k“lank“wej wraz z zastosowa-

niem detalu architekt“niczneg“ wskazująceg“ na ”ierw“tne usytu“wanie tych “tw“rówŁ 
4) W “t“czeniu budynku kwalifik“waneg“ d“ w”isu d“ rejestru zabytków, “znacz“neg“ na rysunku ”la-

nu w s”“sób szczególny, “b“wiązuje “dtw“rzenie zieleni k“mponowanej. 

5) Ob“wiązuje trwaJe zach“wanie “biektu i uwytk“wanie zg“dnie z jeg“ wart“`ciąŁ 
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6) Ob“wiązuje ws”óJdziaJanie w zakresie wszelkich dziaJaL inwestycyjnych i konserwatorskich z orga-

nem wJa`ciwym w zakresie “chr“ny dóbr kultury - na podstawie dokumentacji projektowej. 

7) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł18ŁU ustanawia się strefę ｫW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
8) W strefie ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga k“munikacyjna dziaJek z ”rzylegJych drógŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki bud“wlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla sam“ch“dów “s“bo-

wych w il“`ci c“ najmniej 1 miejsce ”“st“j“we na kawde 50 m2 ”“wierzchni uwytk“wejŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele g“s”“darcz“-bytowe - z sieci w“d“ciąg“wej w dr“gach lub ciągach 
”iesz“jezdnychŁ Niezalewnie “d za“”atrzenia w w“dę z sieci, nalewy ”rzewidzieć za“”atrzenie z awa-

ryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami “drębnymi. Zaopatrzenie w w“dę na cele ”rzeciw-

”“war“we - z hydrantów ulicznych m“nt“wanych na sieci w“d“ciąg“wejŁ 
2) Od”r“wadzenie `cieków byt“wych - d“ sieci kanalizacji `ciek“wej w dr“gach lub ciągach ”iesz“jezd-

nychŁ Ś“ czasu realizacji sieci kanalizacji `ciek“wej, z wyJączeniem terenu oznaczonego symbolem 

MIł23ŁU “bjęteg“ strefą ujęcia w“dy ”“dziemnej, d“”uszcza się “d”r“wadzenie wyJącznie `cieków 
byt“wych d“ indywidualnych, szczelnych zbi“rników bez“d”Jyw“wychŁ Ob“wiązuje nakaz likwidacji 
zbi“rników bez“d”Jyw“wych wraz z ”“wstaniem m“wliw“`ci ”rzyJączenia d“ sieci kanalizacji `ciek“wejŁ 

3) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej w dr“gach lub ciągach ”iesz“jezd-

nych, wy”“saw“nej w separator substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji desz-

cz“wej, d“”uszcza się “d”r“wadzenie wód “”ad“wych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek bud“wlanych, 
b) z d“j`ć, ”“djazdów i miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, z wyJączeniem terenu “znacz“neg“ sym-

bolem MIł23ŁU “bjęteg“ strefą ujęcia w“dy ”“dziemnej - do gruntu poprzez studzienki z wkJadem 

zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych, 

c) z d“j`ć, ”“djazdów i miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, z terenu oznaczonego symbolem MI/23.U 

“bjęteg“ strefą ujęcia w“dy ”“dziemnej - zgodnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnychŁ 

6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w dr“gach lub ciągach 
pieszojezdnych. 

7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Ob“wiązuje wywóz “d”adów k“munalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 30% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 11. TśRśN źABUŚOWY USIUGOWśJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

MI/24.U o powierzchni 0,1752 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren ”rzeznacz“ny ”“d zabud“wę usJug“wą kultu religijneg“ - k“`cióJŁ 
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3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Ob“wiązuje zakaz n“wej zabud“wy “raz zakaz l“kalizacji: 

a) n“`ników reklamowych, 

b) tymczas“wych “biektów handl“w“-usJug“wychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Ob“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5. źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Teren jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - 

na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

2) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenie ustanawia się strefę A `cisJej “chr“ny ukJadu ”rzestrzenneg“Ł 
2) W strefie A ochronie podlega historyczna kom”“zycja ”rzestrzenna zes”“Ju budynków z zachowa-

niem nastę”ujących warunków: 
a) utrzymanie i k“nserwacja hist“ryczneg“ ukJadu ”rzestrzenneg“, 
b) d“st“s“wanie uzu”eJniająceg“ zag“s”“dar“wania terenu d“ hist“rycznej k“m”“zycji ”rzestrzennejŁ 

3) W budynku k“`ci“Ja, kwalifik“wanym d“ w”isu d“ rejestru zabytków, “znaczonym na rysunku planu 

w s”“sób szczególny, “chr“nie ”“dlega: 
a) forma architektoniczna budynku we wszystkich elementach, w tym gabaryty wys“k“`ci“we, 

forma dachu i rodzaj pokrycia, tradycyjnie stosowany materiaJ bud“wlany, zabytk“we wy”“sawe-

nie i zasadnicze elementy r“z”lan“wania wnętrza, 
b) kompozycja elewacji, w tym charakterystyczny detal architektoniczny elewacji, 

c) forma stolarki okiennej i drzwiowej, 

d) funkcja obiektu. 

4) W “t“czeniu budynku kwalifik“waneg“ d“ w”isu d“ rejestru zabytków, “znaczonego na rysunku pla-

nu w s”“sób szczególny, “chr“nie ”“dlega: 
a) zachowane elementy maJej architektury, w tym ogrodzenie, 

b) zieleL k“mponowana. 

5) Ob“wiązuje trwaJe zach“wanie “biektu i uwytk“wanie zg“dnie z jeg“ wart“`ciąŁ 
6) Ob“wiązuje ws”óJdziaJanie w zakresie wszelkich dziaJaL inwestycyjnych i konserwatorskich z orga-

nem wJa`ciwym w zakresie “chr“ny dóbr kultury - na podstawie dokumentacji projektowej. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga k“munikacyjna z ”rzylegJej dr“giŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIERYJNEJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele g“s”“darcz“-bytowe - z sieci w“d“ciąg“wej w drodze. 

2) Od”r“wadzenie `cieków byt“wych - d“ sieci kanalizacji `ciek“wej w drodze. Do czasu realizacji sieci 

kanalizacji `ciek“wej, d“”uszcza się “d”r“wadzenie wyJącznie `cieków byt“wych d“ indywidualnych, 
szczelnych zbi“rników bez“d”Jyw“wychŁ Ob“wiązuje nakaz likwidacji zbi“rników bez“d”Jyw“wych 
wraz z powstaniem m“wliw“`ci ”rzyJączenia d“ sieci kanalizacji `ciek“wejŁ 

3) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej w dr“dze, wy”“saw“nej w separa-

t“r substancji r“”“”“ch“dnychŁ Ś“ czasu realizacji sieci kanalizacji deszcz“wej d“”uszcza się “d”ro-

wadzenie wód “”ad“wych: 
a) z dachu budynku - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJki bud“wlanej, 
b) z d“j`ć i ”“djazdów - do gruntu poprzez studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed przenika-

niem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 

urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 
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7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Ob“wiązuje wywóz “d”adów k“munalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. 

9. STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 30% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 12. TśRśNY źABUŚOWY USIUGOWśJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/25.U o powierzchni 0,4800 ha. 

2) MI/26.U o powierzchni 0,6291 ha. 

3) MI/27.U o powierzchni 1,2998 ha. 

4) MI/28.U o powierzchni 1,5914 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny przeznaczone pod zabud“wę usJug“wą jak“ ”rzedsięwzięcia ”“dstaw“we - z dopuszczeniem 

r“dzajów ”rzedsięwzięć, dla których “b“wiązek s”“rządzenia ra”“rtu “ddziaJywania na `r“d“wisk“ 
m“we być wymagany. 

2) Ś“”uszcza się l“kalizację uzu”eJniającej funkcji mieszkalnej wyJącznie na ”“trzeby wJasne inwest“ra 
(w tym “drębnych budynków mieszkalnych) - pod warunkiem, we jej ”“wierzchnia uwytk“wa nie ”rze-

kroczy 50% powierzchni funkcji podstawowej, a takwe ra”“rt “ddziaJywania na `r“d“wisk“ nie wy-

kluczy m“wliw“`ci ws”ólnej l“kalizacji funkcji mieszkalnej ze względu na r“dzaj ”rzedsięwzięcia ”“d-

stawowego. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabud“wy w “dlegJ“`ci 6 m “d linii r“zgraniczających dr“gi oraz 

w “dlegJ“`ci 12 m “d ”rzylegJych lasów lub terenów ”lan“wanych d“ zalesienia - z zastrzeweniem 

warunków, o których mowa w § 6 pkt 6, a takwe w “dlegJ“`ci 8 m “d “si istniejącej na”“wietrznej 
linii elektroenergetycznej 15 kV - do czasu jej przebudowy lub likwidacji. 

2) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wys“k“`ć budynków nie m“we ”rzekraczać 12 m. 

4) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej nie m“we ”rzekraczać 8 m. 

5) W n“wych “biektach “b“wiązuje st“s“wanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospa-

dowych, a przy dachach o s”adku ”“Jaci d“ 25 st“”ni “b“wiązuje zast“s“wanie `cianek attyk“wych 
kryjących s”adek ”“JaciŁ 

6) W “biektach istniejących, “znacz“nych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

budowy, nadbudowy lub rozbudowy, d“”uszcza się utrzymanie istniejącej wys“k“`ci budynku, wy-

s“k“`ci elewacji fr“nt“wej i geometrii dachu. 

7) W ”“z“staJych “biektach istniejących, nie “znacz“nych w planie w s”“sób szczególny, w przypadku 

ich ”rzebud“wy, nadbud“wy lub r“zbud“wy, “b“wiązują zasady ksztaJt“wania zabud“wy “kre`l“ne 

w pkt 1, 2, 3, 4 i 5. 

8) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji garawy blaszanychŁ 
9) Powierzchnia zabudowy terenu nie m“we ”rzekraczać 50%. 

10) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 20% ”“wierzchni dziaJki budowlanej. 

11) Na liniach r“zgraniczających dr“gi lub ciągi ”iesz“jezdne “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL 

z prefabrykowanych elementów bet“n“wychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

d“”uszcza się wtórny ”“dziaJ nieruch“m“`ci ”“d warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wy“drębni“nych 
dziaJek bud“wlanych: 

a) szer“k“`ci fr“ntu dziaJki nie mniejszej niw 20 m, 

b) ”“wierzchni nie mniejszej niw 1Ł500 m2 “raz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL “kre`l“nych w ust. 3 

pkt 9 i 10 oraz w ust. 6 pkt 2, 

c) minimalneg“ kąta ”“J“wenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) d“stę”n“`ci d“ dr“gi ”ublicznej (d“jazdu i d“j`cia)Ł 
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5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Teren oznaczony symbolem MIł25ŁU jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czerm-

nickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`lonych w § 4 ust. 6. 

2) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji ”rzedsięwzięć, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączn“`ci ”ublicznej, których zakres “ddziaJywania na `r“d“wisk“ m“we skutk“wać k“nieczn“`cią 
ustan“wienia “bszaru “granicz“neg“ uwytk“wania na ”rzylegJych terenach ”“zbawi“nych tytuJu 
prawnego inwestora. 

3) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 
4) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 

gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga k“munikacyjna dziaJek z ”rzylegJych drógŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki bud“wlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla sam“ch“dów “s“bo-

wych w il“`ci c“ najmniej 1 miejsce ”“st“j“we na kawde 100 m2 ”“wierzchni uwytk“wejŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele g“s”“darcz“-bytowe - z sieci w“d“ciąg“wej w dr“gachŁ Niezalewnie “d 
zaopatrzenia w w“dę z sieci, nalewy ”rzewidzieć za“”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - 

zgodnie z przepisami “drębnymi. Zaopatrzenie w w“dę na cele ”rzeciw”“war“we - z hydrantów ulicz-

nych m“nt“wanych na sieci w“d“ciąg“wejŁ 
2) Od”r“wadzenie `cieków byt“wych i przemysJ“wych - d“ sieci kanalizacji `ciek“wej w drogach. Od-

”r“wadzenie `cieków ”rzemysJ“wych - zgodnie z wymaganiami “kre`l“nymi w ”rze”isach “drębnych, 
w tym st“s“wnie d“ ”“trzeb, ”“”rzez urządzenia ”“dczyszczająceŁ Ś“”uszcza się st“s“wanie indy-

widualnych “czyszczalni `cieków ”rzemysJ“wych “raz d“ czasu realizacji sieci kanalizacji `ciek“wej, 
d“”uszcza się “d”r“wadzenie wyJącznie `cieków byt“wych d“ indywidualnych, szczelnych zbi“rni-

ków bez“d”Jyw“wychŁ Ob“wiązuje nakaz likwidacji zbi“rników bez“d”Jyw“wych wraz z powstaniem 

m“wliw“`ci ”rzyJączenia d“ sieci kanalizacji `ciek“wejŁ 
3) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej w dr“gach, wy”“saw“nej w separa-

t“r substancji r“”“”“ch“dnychŁ Ś“ czasu realizacji sieci kanalizacji deszcz“wej d“”uszcza się “d”ro-

wadzenie wód “”ad“wych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek bud“wlanych, 
b) z d“j`ć, ”“djazdów i miejsc postojowych dla sam“ch“dów - do gruntu poprzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów techn“l“gicznych, bytowych i grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnychŁ 

6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Ob“wiązuje wywóz “d”adów k“munalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. 

8. STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 

wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 30% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 13. TEREN SPORTU I REKREACJI 

1. OZNACZENIE TERENU 

MI/29.US o powierzchni 0,9119 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

1) Teren przeznaczony na cele sportu i rekreacji - urządzenia s”“rt“we z wyJączeniem r“dzajów ”rzedsię-
wzięć, dla których “b“wiązek s”“rządzenia ra”“rtu “ddziaJywania na `r“d“wisk“ m“we być wymaganyŁ 
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2) Ś“”uszcza się l“kalizację “biektów kubatur“wych związanych wyJącznie z “bsJugą sanitarn“-s“cjalną 
urządzeL s”“rt“wychŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w “dlegJ“`ci 6 m “d linii r“zgraniczających dr“giŁ 
2) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać jednejŁ 
3) Wys“k“`ć “biektu nie m“we ”rzekraczać 7 m. 

4) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej nie m“we ”rzekraczać 4 m. 

5) Ob“wiązuje st“s“wanie dachów symetrycznych o nachyleniu ”“Jaci “d 15 d“ 25 st“”niŁ 
6) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji: 

a) “biektów o charakterze kontenerowym lub tymczasowym, 

b) tymczas“wych “biektów handl“wych i gastronomicznych, 

c) n“`ników reklamowych. 

7) Powierzchnia zabudowy terenu nie m“we ”rzekraczać 2%. 

8) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 50% powierzchni terenu. 

9) Na liniach r“zgraniczających dr“gi lub ciągi ”iesz“jezdne “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL 

z prefabrykowanych elementów bet“n“wychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie nale-

wy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, obo-

wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Teren jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - 

na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

2) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 
3) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 

gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga k“munikacyjna terenu z ”rzylegJych drógŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele g“s”“darcze - z sieci w“d“ciąg“wej w drodze. 

2) Od”r“wadzenie `cieków byt“wych - d“ sieci kanalizacji `ciek“wej w drodze. 

3) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej w dr“dze, wy”“saw“nej w separa-

tor substancji ropopochodnych. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 

7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Ob“wiązuje wywóz “d”adów k“munalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 14. TERENY ROLNICZE 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/30.R o powierzchni 33,7738 ha. 

2) MI/31.R o powierzchni 0,0039 ha. 

3) MI/32.R o powierzchni 17,3205 ha. 

4) MI/33.R o powierzchni 80,1538 ha. 

5) MI/34.R o powierzchni 77,1681 ha. 
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6) MI/35.R o powierzchni 25,2382 ha. 

7) MI/36.R o powierzchni 99,1683 ha. 

8) MI/37.R o powierzchni 46,0600 ha. 

9) MI/38.R o powierzchni 4,8392 ha. 

10) MI/39.R o powierzchni 1,4950 ha. 

11) MI/40.R o powierzchni 2,3091 ha. 

12) MI/41.R o powierzchni 114,8575 ha. 

13) MI/42.R o powierzchni 37,2079 ha. 

14) MI/43.R o powierzchni 19,0723 ha. 

15) MI/44.R o powierzchni 11,3664 ha. 

16) MI/45.R o powierzchni 15,2626 ha. 

17) MI/46.R o powierzchni 14,6807 ha. 

18) MI/47.R o powierzchni 13,5965 ha. 

19) MI/48.R o powierzchni 12,6832 ha. 

20) MI/49.R o powierzchni 5,3487 ha. 

21) MI/50.R o powierzchni 12,9963 ha. 

22) MI/51.R o powierzchni 8,9590 ha. 

23) MI/52.R o powierzchni 2,1535 ha. 

24) MI/53.R o powierzchni 2,3347 ha. 

25) MI/54.R o powierzchni 2,6133 ha. 

26) MI/55.R o powierzchni 0,8577 ha. 

27) MI/56.R o powierzchni 4,6185 ha. 

28) MI/57.R o powierzchni 5,0927 ha. 

2. PRZEZNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny rolnicze. 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

Ob“wiązuje zakaz zabud“wy, z wyJączeniem l“kalizacji bud“wli r“lniczych “raz “b“wiązuje zakaz lo-

kalizacji w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ: 

a) n“`ników reklamowych, 

b) tymczas“wych “biektów handl“w“-usJug“wychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązują zasady ”“dziaJu nieruch“m“`ci “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnychŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł51ŁR “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej we-

wnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. K“`ciuszkiŁ 
2) Na terenach oznaczonych symbolami MI/52.R, MI/53.R, MI/54.R oraz na fragmentach terenów “zna-

czonych symbolami MIł48ŁR, MIł49ŁR, MIł50ŁR, MIł51ŁR, MIł55ŁR, MIł56ŁR “b“wiązuje strefa “chro-

ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

3) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł33ŁR “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej ze-

wnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Glicku. 

4) Tereny oznaczone symbolami MI/30.R, MI/31.R, MI/32.R, MI/33.R, MI/34.R, MI/35.R, MI/37.R, 

MIł38ŁR, MIł39ŁR, MIł40ŁR, MIł41ŁR, MIł42ŁR, MIł57ŁR są ”“J“w“ne w obszarze chronionego krajo-

brazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

5) Ob“wiązuje zakaz likwidacji “czek w“dnych “raz usuwania zbędnych mas ziemnych d“ `ród”“lnych 
zagJębieL terenu ”“r“`niętych r“`linn“`cią lub wy”eJni“nych w“dąŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł36ŁR ustanawia się strefę ｫW IIｬ (czę`ci“wej 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) W strefie ｭW IIｬ “b“wiązuje: 
a) zach“wanie stan“wiska ujęteg“ w ewidencji sJuwby “chr“ny zabytków, 
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b) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

c) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami “drębnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 
3) Na fragmentach terenów “znacz“nych symbolami MI/32.R, MI/33.R, MI/35.R, MI/36.R, MI/37.R, 

MIł38ŁR ustanawia się strefy ｫW IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
4) W strefach ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do spraw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziemnych, 
na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami “drębnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNEJ 

ObsJuga k“munikacyjna terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”iesz“jezdnychŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na terenach 

zlewni“w“ związanychŁ 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 15. TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I OBSIUGI PROŚUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/58.RM,RU o powierzchni 1,1476 ha. 

2) MI/59.RM,RU o powierzchni 5,0672 ha. 

3) MI/60.RM,RU o powierzchni 2,1351 ha. 

4) MI/61.RM,RU o powierzchni 1,3587 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznacz“ne ”“d zabud“wę zagr“d“wą i “bsJugi ”r“dukcji w gospodarstwach rolnych - z wy-

Jączeniem r“dzajów ”rzedsięwzięć, dla których “b“wiązek s”“rządzenia ra”“rtu “ddziaJywania na `r“do-

wisko jest wymagany bądu m“we być wymagany. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabud“wy w “dlegJ“`ci 6 m “d linii r“zgraniczających dr“gi lub ciąg 
pieszojezdny oraz w “dlegJ“`ci 12 m “d ”rzylegJych lasów lub terenów ”lan“wanych d“ zalesienia - 
z zastrzeweniem warunków, o których mowa w § 6 pkt 6, a takwe w “dlegJ“`ci 8 m od osi istnieją-
cych napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV - do czasu ich przebudowy lub likwidacji. 

2) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać dwóchŁ 
3) Wys“k“`ć budynków mieszkalnych nie m“we ”rzekraczać 10 m. 

4) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej budynków mieszkalnych nie m“we ”rzekraczać 4 m. 

5) W nowych budynkach mieszkalnych “b“wiązuje st“s“wanie dachów symetrycznych, dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu ”“Jaci gJównych “d 35 d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się st“s“wanie ”o-

Jaci dach“wych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) W n“wych “biektach inwentarskich, g“s”“darczych lub garawach “b“wiązuje st“s“wanie dachów 
symetrycznych, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu ”“Jaci gJównych “d 15 d“ 45 st“”niŁ 

7) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji garawy blaszanych i “biektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

8) P“wierzchnia zabud“wy dziaJki bud“wlanej nie m“we ”rzekraczać 30%. 

9) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 
10) Ob“wiązuje nasadzenie zieleni urządz“nej w pasie terenu o szer“k“`ci minimum 3 m wzdJuw granic 

dziaJek ”rzylegających d“ dróg lub ciągów ”iesz“jezdnych - z wyJączeniem d“j`ć, ”“djazdów, miejsc 

postojowych i urządzeL bud“wlanychŁ 
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11) Na liniach r“zgraniczających dr“gi lub ciągi ”iesz“jezdne “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL 

z prefabrykowanych elementów bet“n“wych, a takwe o wys“k“`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy przyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązują zasady ”“dziaJu nieruch“m“`ci “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnychŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Tereny są ”“J“w“ne w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - 

na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga k“munikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągu ”iesz“jezdneg“Ł 
2) W granicach kawdej dziaJki bud“wlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla sam“ch“dów “s“bo-

wych w il“`ci c“ najmniej 1 miejsce ”“st“j“we na kawde n“we mieszkanie. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele byt“we - z sieci w“d“ciąg“wej w dr“gachŁ Niezalewnie “d za“”atrzenia 

w w“dę z sieci, nalewy ”rzewidzieć za“”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepi-

sami “drębnymi. Zaopatrzenie w w“dę na cele ”rzeciw”“war“we - z hydrantów ulicznych ”“dziem-

nych montowanych na sieci w“d“ciąg“wejŁ 
2) Od”r“wadzenie `cieków byt“wych i technologicznych - d“ sieci kanalizacji `ciek“wej w drogach. 

Od”r“wadzenie `cieków techn“l“gicznych - zgodnie z wymaganiami “kre`l“nymi w przepisach od-

rębnych, w tym st“s“wnie d“ ”“trzeb, ”“”rzez urządzenia ”“dczyszczająceŁ Ś“”uszcza się st“s“wa-

nie indywidualnych “czyszczalni `cieków techn“l“gicznych “raz d“ czasu realizacji sieci kanalizacji 
`ciek“wej, d“”uszcza się “d”r“wadzenie wyJącznie `cieków byt“wych d“ indywidualnych, szczel-

nych zbi“rników bez“d”Jyw“wychŁ Ob“wiązuje nakaz likwidacji zbi“rników bez“d”Jyw“wych wraz 
z powstaniem m“wliw“`ci ”rzyJączenia d“ sieci kanalizacji `ciek“wejŁ 

3) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej w dr“gach, wy”“saw“nej w separa-

tor substancji r“”“”“ch“dnychŁ Ś“ czasu realizacji sieci kanalizacji deszcz“wej d“”uszcza się “d”ro-

wadzenie wód “”ad“wych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek bud“wlanych, 
b) z ”“djazdów - do gruntu poprzez studzienki z wkJadem zabezpieczającym przed przenikaniem 

substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów byt“wych i grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indywidualne uródJa energii, 

z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających n“rmy “kre`l“ne w prze-

pisach “drębnychŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami. Ob“wiązuje wywóz “d”adów k“munalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 30% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 16. TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I OBSIUGI PROŚUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/62.RM,RU o powierzchni 11,2003 ha. 

2) MI/63.RM,RU o powierzchni 0,3453 ha. 
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2. PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznacz“ne ”“d zabud“wę zagr“d“wą i “bsJugi ”r“dukcji w gospodarstwach rolnych - z do-

puszczeniem r“dzajów ”rzedsięwzięć, dla których “b“wiązek s”“rządzenia ra”“rtu “ddziaJywania na `ro-

dowisko m“we być wymagany. 

3. ZASADY KSZTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabud“wy w “dlegJ“`ci 6 m “d linii r“zgraniczających dr“gi lub ciąg 
pieszojezdny oraz w “dlegJ“`ci 12 m “d ”rzylegJych lasów lub terenów ”lan“wanych d“ zalesienia - 
z zastrzeweniem warunków, o których mowa w § 6 pkt 6, a takwe w “dlegJ“`ci 8 m od osi istnieją-
cych napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV - do czasu ich przebudowy lub likwidacji. 

2) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać dwóchŁ 
3) Wys“k“`ć budynków mieszkalnych nie m“we ”rzekraczać 10 m. 

4) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej budynków mieszkalnych nie m“we ”rzekraczać 4 m. 

5) W nowych budynkach mieszkalnych “b“wiązuje st“s“wanie dachów symetrycznych, dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu ”“Jaci gJównych “d 35 d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się st“s“wanie ”o-

Jaci dach“wych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) W n“wych “biektach inwentarskich, g“s”“darczych lub garawach “b“wiązuje st“s“wanie dachów 
symetrycznych, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu ”“Jaci gJównych “d 15 d“ 45 st“”niŁ 

7) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji garawy blaszanych i “biektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

8) P“wierzchnia zabud“wy dziaJki bud“wlanej nie m“we ”rzekraczać 40%. 

9) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 
10) Ob“wiązuje nasadzenie zieleni urządz“nej w pasie terenu o szer“k“`ci minimum 3 m wzdJuw granic 

dziaJek ”rzylegających d“ dróg lub ciągów ”iesz“jezdnych - z wyJączeniem d“j`ć, ”“djazdów, miejsc 

postojowych i urządzeL bud“wlanychŁ 
11) Na liniach r“zgraniczających dr“gi lub ciągi ”iesz“jezdne “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL 

z prefabrykowanych elementów bet“n“wych, a takwe o wys“k“`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązują zasady ”“dziaJu nieruchom“`ci “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnychŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Teren oznaczony symbolem MIł62ŁRM,RU jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas 

Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga k“munikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągu ”iesz“jezdneg“Ł 
2) W granicach kawdej dziaJki bud“wlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla sam“ch“dów “s“bo-

wych w il“`ci c“ najmniej 1 miejsce postojowe na kawde n“we mieszkanie. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele byt“we - z sieci w“d“ciąg“wej w dr“gachŁ Niezalewnie “d za“”atrzenia 

w w“dę z sieci, nalewy ”rzewidzieć za“”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepi-

sami “drębnymi. Zaopatrzenie w w“dę na cele ”rzeciw”“war“we - z hydrantów ulicznych ”“dziem-

nych m“nt“wanych na sieci w“d“ciąg“wejŁ 
2) Od”r“wadzenie `cieków byt“wych i technologicznych - d“ sieci kanalizacji `ciek“wej w drogach. 

Od”r“wadzenie `cieków technologicznych - zgodnie z wymaganiami “kre`l“nymi w przepisach od-

rębnych, w tym st“s“wnie d“ ”“trzeb, ”“”rzez urządzenia ”“dczyszczająceŁ Ś“”uszcza się st“s“wa-

nie indywidualnych “czyszczalni `cieków techn“l“gicznych “raz d“ czasu realizacji sieci kanalizacji 
`ciek“wej, d“”uszcza się “d”r“wadzenie wyJącznie `cieków byt“wych d“ indywidualnych, szczel-

nych zbi“rników bez“d”Jyw“wychŁ Ob“wiązuje nakaz likwidacji zbi“rników bez“d”Jyw“wych wraz 
z powstaniem m“wliw“`ci ”rzyJączenia d“ sieci kanalizacji `ciek“wejŁ 

3) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej w dr“gach, wy”“saw“nej w separa-

t“r substancji r“”“”“ch“dnychŁ Ś“ czasu realizacji sieci kanalizacji deszcz“wej d“”uszcza się “d”ro-

wadzenie wód “”ad“wych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek bud“wlanych, 
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b) z ”“djazdów - do gruntu poprzez studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed przenikaniem 

substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów byt“wych i grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indywidualne uródJa 

energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających n“rmy “kre`l“ne 

w ”rze”isach “drębnychŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Ob“wiązuje wywóz “d”adów k“munalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCZNEJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 30% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 17. TśRśNY źABUŚOWY OBSIUGI PROŚUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/64.RU o powierzchni 9,8667 ha. 

2) MI/65.RU o powierzchni 1,9991 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny ”rzeznacz“ne ”“d zabud“wę “bsJugi ”r“dukcji w gospodarstwach rolnych - z dopuszczeniem 

r“dzajów ”rzedsięwzięć, dla których “b“wiązek s”“rządzenia ra”“rtu “ddziaJywania na `r“d“wisk“ 
m“we być wymagany bądu m“we być wymagany. 

2) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji zabud“wy mieszkaniowej. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w “dlegJ“`ci 6 m “d linii r“zgraniczających dr“gi lub ciągi 
pieszojezdne oraz w “dlegJ“`ci 12 m “d ”rzylegJych lasów - z zastrzeweniem warunków, o których 
mowa w § 6 pkt 6, a takwe w “dlegJ“`ci 8 m “d “si istniejących napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych 15 kV - do czasu ich przebudowy lub likwidacji. 

2) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać dwóchŁ 
3) Wys“k“`ć budynków nie m“we ”rzekraczać 12 m. 

4) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej nie m“we ”rzekraczać 6 m. 

5) W nowych “biektach inwentarskich, g“s”“darczych lub garawach “b“wiązuje st“s“wanie dachów 
symetrycznych, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu ”“Jaci gJównych “d 15 d“ 45 st“”niŁ 

6) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji garawy blaszanych i “biektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

7) P“wierzchnia zabud“wy dziaJki bud“wlanej nie m“we ”rzekraczać 60%. 

8) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 20% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 
9) Na liniach r“zgraniczających dr“gi lub ciągi ”iesz“jezdne “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL 

z prefabrykowanych elementów bet“n“wychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązują zasady ”“dziaJu nieruch“m“`ci “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnychŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Teren “znacz“ny symb“lem MIł64ŁRU jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. 
Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga k“munikacyjna dziaJek z ”rzylegJych drógŁ 
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2) Na terenie oznaczonym symbolem MIł64ŁRU “b“wiązuje zasada sJuwebn“`ci “bsJugi k“munikacyjnej 

terenu oznaczonego symbolem N6/1.E. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele byt“we - z sieci w“d“ciąg“wej w dr“gachŁ Niezalewnie “d za“”atrzenia 

w w“dę z sieci, nalewy ”rzewidzieć za“”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepi-

sami “drębnymi. Zaopatrzenie w w“dę na cele ”rzeciw”“war“we - z hydrantów ulicznych montowa-

nych na sieci w“d“ciąg“wejŁ 
2) Od”r“wadzenie `cieków byt“wych i technologicznych - d“ sieci kanalizacji `ciek“wej w drogach. 

Od”r“wadzenie `cieków techn“l“gicznych - zgodnie z wymaganiami “kre`l“nymi w przepisach od-

rębnych, w tym st“s“wnie d“ ”“trzeb, ”“”rzez urządzenia ”“dczyszczająceŁ Ś“”uszcza się st“s“wa-

nie indywidualnych “czyszczalni `cieków techn“l“gicznych “raz d“ czasu realizacji sieci kanalizacji 

`ciek“wej, d“”uszcza się “d”r“wadzenie wyJącznie `cieków byt“wych d“ indywidualnych, szczel-

nych zbi“rników bez“d”Jyw“wychŁ Ob“wiązuje nakaz likwidacji zbi“rników bez“d”Jyw“wych wraz 
z powstaniem m“wliw“`ci ”rzyJączenia d“ sieci kanalizacji `ciek“wejŁ 

3) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej w dr“gach, wy”“saw“nej w separa-

t“r substancji r“”“”“ch“dnychŁ Ś“ czasu realizacji sieci kanalizacji deszcz“wej d“”uszcza się “d”ro-

wadzenie wód “”ad“wych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek bud“wlanych, 
b) z ”“djazdów - do gruntu poprzez studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed przenikaniem 

substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów byt“wych i grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indywidualne uródJa 

energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających n“rmy “kre`l“ne 

w ”rze”isach “drębnychŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Ob“wiązuje wywóz “d”adów k“munalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 30% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 18. TśRśNY OBIśKTÓW PROŚUKCYJNYCH, SKIAŚÓW I MAGAźYNÓW 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/66.P,S o powierzchni 7,4093 ha. 

2) MI/67.P,S o powierzchni 22,2697 ha. 

3) MI/68.P,S o powierzchni 31,5774 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznacz“ne ”“d zabud“wę ”r“dukcyjn“-magazyn“wą “raz skJady z dopuszczeniem rodza-

jów ”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“, dla których “b“wiązek s”“rządzenia 
ra”“rtu “ddziaJywania na `r“d“wisk“ jest wymagany bądu m“we być wymagany. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w “dlegJ“`ci 6 m “d linii r“zgraniczających dr“gi “raz 
w “dlegJ“`ci 12 m “d ”rzylegJych lasów lub ”lan“wanych d“ zalesienia - z zastrzeweniem warunków, 
o których mowa w § 6 pkt 6. 

2) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wys“k“`ć budynków nie m“we ”rzekraczać 18 m. Ograniczenie wys“k“`ci nie d“tyczy wys“k“`ci 

urządzeL techn“l“gicznychŁ 
4) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej nie m“we ”rzekraczać 12 m. 

5) Ob“wiązuje zast“s“wanie `cianek attyk“wych kryjących s”adek ”“Jaci w dachach jednospadowych 

o s”adku ”“Jaci d“ 15 st“”niŁ 
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6) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji garawy blaszanychŁ 
7) Powierzchnia zabudowy terenu nie m“we ”rzekraczać 50%. 

8) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 20% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 
9) Na liniach r“zgraniczających dr“gi lub ciągi ”iesz“jezdne “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL 

z prefabrykowanych elementów bet“n“wychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

d“”uszcza się wtórny ”“dziaJ nieruch“m“`ci ”“d warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wy“drębni“nych 
dziaJek bud“wlanych: 

a) szer“k“`ci fr“ntu dziaJki nie mniejszej niw 40 m, 

b) ”“wierzchni nie mniejszej niw 5Ł000 m2 “raz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL “kre`l“nych w ust. 3 

pkt 7 i 8 oraz w ust. 6 pkt 2, 

c) minimalneg“ kąta ”“J“wenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) d“stę”n“`ci d“ dr“gi ”ublicznej (d“jazdu i d“j`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji ”rzedsięwzięć, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączn“`ci ”ublicznej, których zakres “ddziaJywania na `r“d“wisko m“we skutk“wać k“nieczn“`cią 
ustan“wienia “bszaru “granicz“neg“ uwytk“wania na ”rzylegJych terenach ”“zbawi“nych tytuJu 
prawnego inwestora. 

2) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 
3) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 

gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł68ŁP,S ustanawia się strefę ｫW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga k“munikacyjna dziaJek z ”rzylegJych drógŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki bud“wlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla sam“ch“dów “s“bo-

wych w il“`ci c“ najmniej: 

a) dla funkcji produkcyjnej - 1 miejsce ”“st“j“we na kawde 3 “s“by zatrudni“ne lub na kawde 75 m2 

”“wierzchni uwytk“wej tej funkcji, 
b) dla funkcji skJad“wej i magazynowej - 1 miejsce ”“st“j“we na kawde 3 osoby zatrudnione lub na 

kawde 100 m2 ”“wierzchni uwytk“wej tej funkcjiŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele g“s”“darcz“-bytowe - z sieci w“d“ciąg“wej w drogach. Niezalewnie “d 
zaopatrzenia w w“dę z sieci, nalewy ”rzewidzieć za“”atrzenie z awaryjnych studni publicznych, 

a takwe na cele ”r“dukcyjne w“d“chJ“nne d“”uszcza się za“”atrzenie w w“dę z jednego, indywidual-

neg“ ujęcia w“dy - zgodnie z przepisami “drębnymi. Zaopatrzenie w w“dę na cele ”rzeciw”“war“we - 
z hydrantów ulicznych ”“dziemnych m“nt“wanych na sieci w“d“ciąg“wej lub wJasnych zbi“rników 
”rzeciw”“war“wychŁ 

2) Od”r“wadzenie `cieków byt“wych i przemysJ“wych - d“ sieci kanalizacji `ciek“wej w drogach. Od-

”r“wadzenie `cieków ”rzemysJ“wych - zgodnie z wymaganiami “kre`l“nymi w ”rze”isach “drębnych, 
w tym st“s“wnie d“ ”“trzeb, ”“”rzez urządzenia ”“dczyszczająceŁ Ś“”uszcza się st“s“wanie indy-

widualnych “czyszczalni `cieków ”rzemysJ“wych “raz d“ czasu realizacji sieci kanalizacji `ciek“wej, 
d“”uszcza się “d”r“wadzenie wyJącznie `cieków byt“wych d“ indywidualnych, szczelnych zbi“rni-

ków bez“d”Jyw“wychŁ Ob“wiązuje nakaz likwidacji zbi“rników bez“d”Jyw“wych wraz z powstaniem 

m“wliw“`ci ”rzyJączenia d“ sieci kanalizacji `ciek“wejŁ 
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3) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej w dr“gach, wy”“saw“nej w separa-

t“r substancji r“”“”“ch“dnychŁ Ś“ czasu realizacji sieci kanalizacji deszcz“wej d“”uszcza się “d”ro-

wadzenie wód “”ad“wych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek bud“wlanych, 
b) z ”“djazdów, ”laców manewrowych i miejsc postojowych dla sam“ch“dów - do gruntu poprzez 

studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnychŁ 

6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Ob“wiązuje wywóz “d”adów k“munalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. Gospodarka odpadami przemysJ“wymi na zasadach “kre`l“nych w przepi-

sach “drębnychŁ 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 30% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 19. TśRśNY OBIśKTÓW PROŚUKCYJNYCH, SKIAŚÓW, MAGAźYNÓW I źABUŚOWY USIUGOWśJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/69.P,S,U o powierzchni 12,5332 ha. 

2) MI/70.P,S,U o powierzchni 6,7011 ha. 

3) MI/71.P,S,U o powierzchni 3,0915 ha. 

4) MI/72.P,S,U o powierzchni 5,7537 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznacz“ne ”“d zabud“wę ”r“dukcyjn“-magazyn“wą, skJady “raz zabud“wę usJug“wą jak“ 
”rzedsięwzięcia ”“dstaw“we - z wyJączeniem r“dzajów ”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddziaJywać 
na `r“d“wisk“, dla których “b“wiązek s”“rządzenia ra”“rtu “ddziaJywania na `r“d“wisk“ jest wymagany. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w “dlegJ“`ci 6 m “d linii r“zgraniczających dr“gi “raz 
w “dlegJ“`ci 12 m “d ”rzylegJych lasów - z zastrzeweniem warunków, o których mowa w § 6 pkt 6, 

a takwe w “dlegJ“`ci 8 m “d “si istniejącej na”“wietrznej linii elektr“energetycznej - do czasu ich 

przebudowy lub likwidacji. Na terenach oznaczonych symbolami MIł69ŁP,S,U, MIł70ŁP,S,U ustala się 
nie”rzekraczalne linie zabud“wy wzdJuw istniejąceg“ i ”r“jekt“waneg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia 
- w “dlegJ“`ci “znacz“nej na rysunku ”lanuŁ 

2) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wys“k“`ć budynków nie m“we ”rzekraczać 18 m. Ograniczenie wys“k“`ci nie d“tyczy wys“k“`ci 

urządzeL techn“l“gicznychŁ 
4) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej nie m“we ”rzekraczać 12 m. 

5) Ob“wiązuje zast“s“wanie `cianek attyk“wych kryjących s”adek ”“Jaci w dachach jednospadowych 

o s”adku ”“Jaci d“ 15 st“”niŁ 
6) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji garawy blaszanychŁ 
7) Powierzchnia zabudowy terenu nie m“we ”rzekraczać 50%. 

8) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 20% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 
9) Na liniach r“zgraniczających dr“gi lub ciągi ”iesz“jezdne “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL 

z prefabrykowanych elementów bet“n“wychŁ 
10) Na terenach oznaczonych symbolami MIł69ŁP,S,U, MIł70ŁP,S,U, wzdJuw istniejąceg“ i projektowane-

g“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, w pasie technicznym o szer“k“`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze str“n 
gaz“ciągu Śn80 i gaz“ciągu ”r“jekt“waneg“) - “b“wiązuje zakaz nasadzeL drzew “raz zakaz wyko-

nywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody i nadz“ru sJuwb “”erat“ra gaz“ciągówŁ 
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11) Na terenach oznaczonych symbolami MIł69ŁP,S,U, MIł70ŁP,S,U, wzdJuw istniejących i projektowane-

g“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, w pasie o szer“k“`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze str“n gaz“cią-
gów Śn80 i Dn150) oraz w pasie o szer“k“`ci 32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze str“n gaz“ciągu ”ro-

jektowanego) - “b“wiązuje zakaz wyk“nywania jakichk“lwiek ”rac ziemnych bez zgody i nadzoru 

sJuwb “”erat“ra gaz“ciągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

d“”uszcza się wtórny ”“dziaJ nieruch“m“`ci ”“d warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wy“drębni“nych 
dziaJek bud“wlanych: 

a) szer“k“`ci fr“ntu dziaJki nie mniejszej niw 30 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 3Ł000 m2 “raz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL “kre`l“nych 

w ust. 3 pkt 9 i 10 oraz w ust. 6 pkt 2, 

c) minimalneg“ kąta ”“J“wenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) d“stę”n“`ci d“ dr“gi ”ublicznej (d“jazdu i d“j`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji ”rzedsięwzięć, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączn“`ci ”ublicznej, których zakres “ddziaJywania na `r“d“wisk“ m“we skutk“wać k“nieczn“`cią 
ustan“wienia “bszaru “granicz“neg“ uwytk“wania na ”rzylegJych terenach ”“zbawi“nych tytuJu 
prawnego inwestora. 

2) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 
3) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 

gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł69ŁP,S,U ustanawia się strefę ｫW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga k“munikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg - z zastrzeweniem pkt 2. 

2) Ob“wiązuje zakaz “bsJugi k“munikacyjnej z drogi oznaczonej symbolem MI/1.KD.S6. 

3) W granicach kawdej dziaJki bud“wlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla sam“ch“dów “s“bo-

wych w il“`ci c“ najmniej: 

a) dla funkcji produkcyjnej - 1 miejsce ”“st“j“we na kawde 3 “s“by zatrudni“ne lub na kawde 75 m2 

”“wierzchni uwytk“wej tej funkcji, 
b) dla funkcji skJad“wej i magazynowej - 1 miejsce ”“st“j“we na kawde 3 osoby zatrudnione lub na 

kawde 100 m2 ”“wierzchni uwytk“wej tej funkcji, 

c) dla funkcji usJug“wej - 1 miejsce ”“st“j“we na kawde 100 m2 ”“wierzchni uwytk“wej tej funkcjiŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele g“s”“darcz“-bytowe - z sieci w“d“ciąg“wej w dr“gachŁ Niezalewnie “d 
zaopatrzenia w w“dę z sieci, nalewy ”rzewidzieć za“”atrzenie z awaryjnych studni publicznych, 

a takwe na cele ”r“dukcyjne w“d“chJ“nne d“”uszcza się za“”atrzenie w w“dę z jednego, indywidual-

neg“ ujęcia w“dy - zgodnie z przepisami “drębnymi. Zaopatrzenie w w“dę na cele ”rzeciw”“war“we - 
z hydrantów ulicznych ”“dziemnych m“nt“wanych na sieci w“d“ciąg“wej lub wJasnych zbi“rników 
”rzeciw”“war“wychŁ 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 2 ｦ 231 ｦ Poz. 47 

 

2) Od”r“wadzenie `cieków byt“wych i przemysJ“wych - d“ sieci kanalizacji `ciek“wej w drogach. Od-

”r“wadzenie `cieków ”rzemysJ“wych - zgodnie z wymaganiami “kre`l“nymi w ”rze”isach “drębnych, 
w tym st“s“wnie d“ ”“trzeb, ”“”rzez urządzenia ”“dczyszczająceŁ Ś“”uszcza się st“s“wanie indy-

widualnych “czyszczalni `cieków ”rzemysJ“wych “raz d“ czasu realizacji sieci kanalizacji `ciek“wej, 
d“”uszcza się “d”r“wadzenie wyJącznie `cieków byt“wych d“ indywidualnych, szczelnych zbi“rni-

ków bez“d”Jyw“wychŁ Ob“wiązuje nakaz likwidacji zbi“rników bez“d”Jyw“wych wraz z powstaniem 

m“wliw“`ci ”rzyJączenia d“ sieci kanalizacji `ciek“wejŁ 
3) Odprowadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej w dr“gach, wy”“saw“nej w separa-

t“r substancji r“”“”“ch“dnychŁ Ś“ czasu realizacji sieci kanalizacji deszcz“wej d“”uszcza się “d”ro-

wadzenie wód “”ad“wych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek bud“wlanych, 
b) z ”“djazdów, ”laców manewrowych i miejsc postojowych dla sam“ch“dów - do gruntu poprzez 

studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów techn“l“gicznych, byt“wych i grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnychŁ 

6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Ob“wiązuje wywóz “d”adów k“munalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. Gospodarka odpadami przemysJ“wymi na zasadach “kre`l“nych w przepi-

sach “drębnychŁ 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 30% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 20. TśRśNY LASÓW 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/73.ZL o powierzchni 7,7993 ha. 

2) MI/74.ZL o powierzchni 8,9573 ha. 

3) MI/75.ZL o powierzchni 160,7268 ha. 

4) MI/76.ZL o powierzchni 4,2882 ha. 

5) MI/77.ZL o powierzchni 1,3405 ha. 

6) MI/78.ZL o powierzchni 0,5629 ha. 

7) MI/79.ZL o powierzchni 77,6866 ha. 

8) MI/80.ZL o powierzchni 44,1475 ha. 

9) MI/81.ZL o powierzchni 8,7189 ha. 

10) MI/82.ZL o powierzchni 2,0377 ha. 

11) MI/83.ZL o powierzchni 0,5765 ha. 

12) MI/84.ZL o powierzchni 17,0452 ha. 

13) MI/85.ZL o powierzchni 3,8851 ha. 

14) MI/86.ZL o powierzchni 0,4273 ha. 

15) MI/87.ZL o powierzchni 0,4361 ha. 

16) MI/88.ZL o powierzchni 1,3365 ha. 

17) MI/89.ZL o powierzchni 0,2239 ha. 

18) MI/90.ZL o powierzchni 0,3792 ha. 

19) MI/91.ZL o powierzchni 0,9376 ha. 

20) MI/92.ZL o powierzchni 0,4932 ha. 

21) MI/93.ZL o powierzchni 0,3447 ha. 

22) MI/94.ZL o powierzchni 0,8018 ha. 

23) MI/95.ZL o powierzchni 2,1441 ha. 

24) MI/96.ZL o powierzchni 0,6672 ha. 

25) MI/97.ZL o powierzchni 0,2183 ha. 

26) MI/98.ZL o powierzchni 0,0827 ha. 
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27) MI/99.ZL o powierzchni 38,6225 ha. 

28) MI/100.ZL o powierzchni 19,1688 ha. 

29) MI/101.ZL o powierzchni 0,2744 ha. 

30) MI/102.ZL o powierzchni 31,4189 ha. 

31) MI/103.ZL o powierzchni 4,0134 ha. 

32) MI/104.ZL o powierzchni 0,5011 ha. 

33) MI/105.ZL o powierzchni 0,1961 ha. 

34) MI/106.ZL o powierzchni 0,2853 ha. 

35) MI/107.ZL o powierzchni 0,1436 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny lasów - d“ dalszeg“ uwytk“waniaŁ 
2) Na fragmentach terenów “znacz“nych symbolami MI/74.ZL, MI/75.ZL, MI/76.ZL, MI/77.ZL, MI/78.ZL 

wystę”uje strefa zagr“wenia ”“w“dzią “d rzeki W“JczenicyŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji zabud“wy kubatur“wej - z wyJączeniem “biektów związanych z gospo-

darką le`nąŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązują zasady ”“dziaJu nieruch“m“`ci “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnychŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenie oznaczonym symbolami MIł107ŁźL “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej wewnętrznej 
ujęcia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. K“`ciuszkiŁ 

2) Na terenach oznaczonych symbolami MI/105.ZL, MI/106.ZL oraz na fragmencie terenu oznaczonego 

symbolem MIł104ŁźL “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć wód ”“dziemnych 

w Nowogardzie. 

3) Na fragmentach terenów “znaczonych symbolami MIł74ŁźL, MIł75ŁźL “b“wiązuje strefa “chr“ny 
”“`redniej zewnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Glicku. 

4) Tereny oznaczone symbolami MI/73.ZL, MI/74.ZL, MI/75.ZL, MI/76.ZL, MI/77.ZL, MI/78.ZL, 

MI/79.ZL, MI/84.ZL, MI/85.ZL, MI/86.ZL, MI/87.ZL, MI/88.ZL, MI/89.ZL, MI/90.ZL, MI/91.ZL, 

MIł92ŁźL, MIł93ŁźL, MIł94ŁźL, MIł95ŁźL, MIł96ŁźL, MIł97ŁźL, MIł102ŁźL są ”“J“w“ne w obszarze 

chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 

ust. 6. 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł79ŁźL ustanawia się strefę ｫW Iｬ (”eJnej “chr“ny 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) W strefie ｭW Iｬ “b“wiązuje: 
a) zakaz wszelkiej dziaJaln“`ci inwynierskiej, bud“wlanej i innej związanej z pracami ziemnymi (np. 

kopanie studni, melioracji, karczunku nasadzania drzew), 

b) zach“wanie istniejąceg“ ukJadu t“”“graficzneg“, 
c) w ”rzy”adku ”“djęcia jakiejk“lwiek dziaJaln“`ci na terenie “bjętym granicami strefy, a wynikają-

cymi ze s”“s“bu uwytk“wania terenu - wystą”ienie o szczegóJ“we wytyczne k“nserwat“rskieŁ 
3) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł83ŁźL ustanawia się strefę ｫW IIｬ (czę`ci“wej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
4) W strefie ｭW IIｬ “b“wiązuje: 

a) zach“wanie stan“wiska ujęteg“ w ewidencji sJuwby “chr“ny zabytków, 
b) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

c) przeprowadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami “drębnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 
5) Na fragmentach terenów “znacz“nych symbolami MI/76.ZL, MI/79.ZL, MI/82.ZL, MI/99.ZL, 

MI/100.ZL ustanawia się strefy ｫW IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
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6) W strefach ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga k“munikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”iesz“jezdnych “raz ”“”rzez ”rzylegJe 
tereny rolne lub przeznaczone do zalesienia - z zastrzeweniem pkt 2. 

2) Ob“wiązuje zakaz “bsJugi k“munikacyjnej z drogi oznaczonej symbolem MI/1.KD.S6. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na terenach 

zlewni“w“ związanychŁ 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCZNEJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 21. TśRśNY LASÓW 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/108.ZL o powierzchni 1,1030 ha. 

2) MI/109.ZL o powierzchni 0,4808 ha. 

3) MI/110.ZL o powierzchni 0,2648 ha. 

4) MI/111.ZL o powierzchni 7,4633 ha. 

5) MI/112.ZL o powierzchni 10,7995 ha. 

6) MI/113.ZL o powierzchni 6,0642 ha. 

7) MI/114.ZL o powierzchni 6,8158 ha. 

8) MI/115.ZL o powierzchni 5,9832 ha. 

9) MI/116.ZL o powierzchni 6,2399 ha. 

10) MI/117.ZL o powierzchni 3,8287 ha. 

11) MI/118.ZL o powierzchni 0,0287 ha. 

12) MI/119.ZL o powierzchni 7,1994 ha. 

13) MI/120.ZL o powierzchni 0,2780 ha. 

14) MI/121.ZL o powierzchni 0,1302 ha. 

15) MI/122.ZL o powierzchni 1,0238 ha. 

16) MI/123.ZL o powierzchni 0,5228 ha. 

17) MI/124.ZL o powierzchni 1,2398 ha. 

18) MI/125.ZL o powierzchni 0,7694 ha. 

19) MI/126.ZL o powierzchni 6,4933 ha. 

20) MI/127.ZL o powierzchni 0,3218 ha. 

21) MI/128.ZL o powierzchni 0,2904 ha. 

22) MI/129.ZL o powierzchni 0,4796 ha. 

23) MI/130.ZL o powierzchni 4,3232 ha. 

24) MI/131.ZL o powierzchni 2,5255 ha. 

25) MI/132.ZL o powierzchni 0,0037 ha. 

26) MI/133.ZL o powierzchni 0,8310 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TśRśNÓW 

1) Tereny przeznaczone do zalesienia - z wyJączeniem zalesieL, dla których “b“wiązek s”“rządzenia 
ra”“rtu “ddziaJywania na `r“d“wisk“ m“we być wymagany. 

2) Na fragmentach terenów “znacz“nych symbolami MI/111.ZL, MI/112.ZL, MI/113.ZL, MI/114.ZL 

wystę”uje strefa zagr“wenia ”“w“dzią “d rzeki W“JczenicyŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji zabud“wy kubatur“wej - z wyJączeniem “biektów związanych z gospo-

darką le`nąŁ 
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2) Na terenach oznaczonych symbolami MI/132.ZL, MI/133.ZL, wzdJuw istniejących i projektowanego 

gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, w pasie o szer“k“`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze str“n gaz“ciągu 
Dn80 i Dn150) oraz w pasie o szer“k“`ci 32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze str“n gaz“ciągu Śn500 

i gaz“ciągu ”r“jekt“waneg“) - “b“wiązuje zakaz wyk“nywania jakichk“lwiek ”rac ziemnych bez zgo-

dy i nadz“ru sJuwb “”erat“ra gaz“ciągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązują zasady ”“dziaJu nieruch“m“`ci “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnychŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Tereny oznaczone symbolami MI/108.ZL, MI/109.ZL, MI/110.ZL, MI/111.ZL, MI/112.ZL, MI/113.ZL, 

MI/114.ZL, MI/115.ZL, MI/116.ZL, MI/117.ZL, MI/118.ZL, MI/120.ZL, MI/121.ZL, MI/122.ZL, 

MIł123ŁźL, MIł124ŁźL, MIł125ŁźL, MIł129ŁźL, MIł130ŁźL są ”“J“w“ne w obszarze chronionego krajobra-

zu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł115ŁźL ustanawia się strefę ｫW IIｬ (czę`ci“wej 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) W strefie ｭW IIｬ “b“wiązuje: 
a) zach“wanie stan“wiska ujęteg“ w ewidencji sJuwby “chr“ny zabytków, 
b) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

c) przeprowadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami “drębnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 
3) Na fragmentach terenów “znacz“nych symbolami MIł108ŁźL, MIł105ŁźL ustanawia się strefy ｫW IIIｬ 

(ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
4) W strefach ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga k“munikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”iesz“jezdnych “raz ”“”rzez ”rzylegJe 
tereny r“lne, le`ne lub ”rzeznacz“ne d“ zalesienia - z zastrzeweniem pkt 2. 

2) Ob“wiązuje zakaz “bsJugi k“munikacyjnej z drogi oznaczonej symbolem MI/1.KD.S6. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL meli“racyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na terenach 

zlewni“w“ związanychŁ 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCZNEJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 22. TERENY ZIELENI PARKOWEJ 

1. OZNACZENIś TśRśNÓW 

1) MI/134.ZP o powierzchni 0,9794 ha. 

2) MI/135.ZP o powierzchni 3,4887 ha. 

3) MI/136.ZP o powierzchni 1,2983 ha. 

4) MI/137.ZP o powierzchni 0,0357 ha. 

5) MI/138.ZP o powierzchni 0,4082 ha. 

6) MI/139.ZP o powierzchni 1,4431 ha. 

7) MI/140.ZP o powierzchni 1,2979 ha. 
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2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny ”rzeznacz“ne na zieleL ”ark“wąŁ 
2) Ś“”uszcza się l“kalizację urządzeL s”“rt“wych ”“d warunkiem, we ich ”“wierzchnia nie ”rzekr“czy 

20% powierzchni terenu. 

3) Ob“wiązuje zakaz zabud“wy z wyjątkiem budynków sanitarnych i gastronomicznych na potrzeby 

“bsJugi urządzeL s”“rt“wych lub imprez masowych. 

4) Na terenie “znacz“nym symb“lem MIł134ŁźP wystę”uje strefa zagr“wenia ”“w“dzią “d rzeki W“JczenicyŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TśRśNÓW 

1) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać jednejŁ 
2) Wys“k“`ć budynków nie m“we ”rzekraczać 6 m. 

3) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej nie m“we ”rzekraczać 3 m. 

4) Ob“wiązuje st“s“wanie dachów symetrycznych o nachyleniu ”“Jaci “d 15 d“ 25 st“”niŁ 
5) Obowiązuje zakaz l“kalizacji: 

a) “biektów o charakterze kontenerowym, 

b) n“`ników reklam“wych na`ciennych i w“ln“ st“jącychŁ 
6) Powierzchnia zabudowy terenu nie m“we ”rzekraczać 5%. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICZEGO 

1) Na terenie oznaczonym symbolem MIł140ŁźP “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej wewnętrznej 
ujęcia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. K“`ciuszkiŁ 

2) Na terenie oznaczonym symbolem MIł140ŁźP “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć 
wód podziemnych w Nowogardzie. 

3) Tereny oznaczone symbolami MIł134ŁźP, MIł135ŁźP, MIł137ŁźP, MIł138ŁźP są ”“J“w“ne w obszarze 

chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 

ust. 6. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmentach terenów “znacz“nych symbolami MIł134ŁźP, MIł135ŁźP ustanawia się strefy ｫW IIIｬ 
(ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) W strefie ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga k“munikacyjna terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”iesz“jezdnychŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele byt“we - z sieci w“d“ciąg“wej w drogach. Zaopatrzenie w w“dę na 
cele ”rzeciw”“war“we - z hydrantów ulicznych m“nt“wanych na sieci w“d“ciąg“wejŁ 

2) Od”r“wadzenie `cieków byt“wych - do sieci kanalizacji `ciek“wej w drogach. Do czasu realizacji 

sieci kanalizacji `ciek“wej, z wyJączeniem terenu oznaczonego symbolem MIł140ŁźP “bjęteg“ strefą 
ujęcia w“dy ”“dziemnej, d“”uszcza się “d”r“wadzenie `cieków byt“wych d“ indywidualnych, 
szczelnych zbi“rników bez“d”Jyw“wychŁ Ob“wiązuje nakaz likwidacji zbi“rników bez“d”Jyw“wych 
wraz z powstaniem m“wliw“`ci ”rzyJączenia d“ sieci kanalizacji `ciek“wejŁ 

3) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych - do sieci kanalizacji deszczowej w dr“gach, wy”“saw“nej w separa-

tor substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej, z wyJączeniem terenu 

oznaczonego symbolem MIł140ŁźP “bjęteg“ strefą ujęcia w“dy ”“dziemnej, d“”uszcza się “d”r“wa-

dzenie wód “”ad“wych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek bud“wlanych, 
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b) z ”“djazdów - do gruntu poprzez studzienki z wkJadem zabez”ieczającym ”rzed ”rzenikaniem sub-

stancji ropopochodnych 

lub zgodnie z “b“wiązującymi przepisami “drębnymi. 

4) Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL melioracyjnychŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewni“w“ związanychŁ 
5) Ś“ celów grzewczych nalewy wyk“rzystać gaz ”rzew“d“wy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie “d”adów k“munalnych musi być “”arte o “b“wiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Ob“wiązuje wywóz “d”adów k“munalnych na 

gminne wysy”isk“ `mieci. Gospodarka odpadami przemysJ“wymi na zasadach “kre`l“nych w przepi-

sach “drębnychŁ 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 23. TśRśNY OGROŚÓW ŚźIAIKOWYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/141.ZD o powierzchni 0,4228 ha. 

2) MI/142.ZD o powierzchni 1,8666 ha. 

3) MI/143.ZD o powierzchni 14,4386 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny “gr“dów dziaJk“wych - d“ dalszeg“ uwytk“waniaŁ 
2) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji zabud“wy kubatur“wej ”rzeznacz“nej na ”“byt ludziŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

1) Il“`ć k“ndygnacji nie m“we ”rzekraczać jednejŁ 
2) Wys“k“`ć “biektu nie m“we ”rzekraczać 7 m. 

3) Wys“k“`ć elewacji fr“nt“wej nie m“we ”rzekraczać 4 m. 

4) Ob“wiązuje st“s“wanie dachów symetrycznych o nachyleniu ”“Jaci “d 15 d“ 25 st“”niŁ 
5) Ob“wiązuje zakaz lokalizacji: 

a) “biektów o charakterze kontenerowym lub tymczasowym, 

b) n“`ników reklam“wych na`ciennych i w“ln“ st“jącychŁ 
6) Powierzchnia zabudowy terenu nie m“we ”rzekraczać 10%. 

7) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 80% powierzchni terenu. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Teren “znacz“ny symb“lem MIł141ŁźŚ jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas 

Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł143ŁźŚ ustanawia się strefę ｫW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga k“munikacyjna terenów z ”rzylegJych drógŁ 
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8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 24. TśRśNY WÓŚ _RÓŚLĄŚOWYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/144.WS o powierzchni 1,8531 ha. 

2) MI/145.WS o powierzchni 0,4530 ha. 

3) MI/146.WS o powierzchni 0,4191 ha. 

4) MI/147.WS o powierzchni 0,0754 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny ”“wierzchni“wych wód `ródląd“wych - istniejące “czka w“dne `ród”“lneŁ 
2) Na terenie oznaczonym symbolem MIł144ŁWS wystę”uje strefa zagr“wenia ”“w“dzią “d rzeki W“JczenicyŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji zabud“wy kubatur“wejŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy przyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenie oznaczonym symbolem MIł147ŁWS “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć 
wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

2) Tereny oznaczone symbolami MIł144ŁWS, MIł145ŁWS, MIł146ŁWS są ”“J“w“ne w obszarze chronio-

nego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem MIł144ŁWS ustanawia się strefę ｫW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym “rganem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia prac 

ziemnych, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga k“munikacyjna terenów ”“”rzez tereny “taczająceŁ 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 25. TśRśNY WÓŚ _RÓŚLĄŚOWYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/148.WS o powierzchni 0,0368 ha. 

2) MI/149.WS o powierzchni 2,4194 ha. 

2. PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”“wierzchni“wych wód `ródląd“wych - istniejąca rzeka W“JczenicaŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji zabud“wy kubatur“wejŁ 
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4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICZEGO 

1) Na terenie oznaczonym symbolem MI/148.WS oraz na fragmencie terenu oznaczonego symbolem 

MIł149ŁWS “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Glicku. 

2) Tereny są ”“J“w“ne w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - 

na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

3) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnych 

“raz uzu”eJnianie brzegów rzeki sz”alerami drzew w “dlegJ“`ci “d brzegów nie mniejszej niw 4 m. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga k“munikacyjna terenów z ”rzylegJej dr“gi lub ciągu ”iesz“jezdneg“ “raz ”“”rzez tereny ”rzylegJeŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Ob“wiązuje zach“wanie szczegóJ“wych urządzeL melioracyjnych. Dopuszcza się ”rzebud“wę tych 
urządzeL w s”“sób nie ”“garszający st“sunków w“dnych na terenach “bjętych ”lanem oraz na terenach 

zlewni“w“ związanychŁ 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 26. TśRśNY WÓŚ _RÓŚLĄŚOWYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/150.WS o powierzchni 1,5339 ha. 

2) MI/151.WS o powierzchni 0,1178 ha. 

3) MI/152.WS o powierzchni 0,7257 ha. 

4) MI/153.WS o powierzchni 0,8764 ha. 

5) MI/154.WS o powierzchni 0,3362 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”“wierzchni“wych wód `ródląd“wych - istniejąca rzeka ŚąbrzycaŁ 

3. ZASADY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji zabud“wy kubatur“wejŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenie oznaczonym symbolem MI/154.WS oraz na fragmencie terenu oznaczonego symbolem 

MI/153.WS “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

2) Teren oznaczony symbolem MIł150ŁWS jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas 

Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

3) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “dręb-

nych “raz uzu”eJnianie brzegów rzeki sz”alerami drzew w “dlegJ“`ci “d brzegów nie mniejszej niw 
4 m. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga k“munikacyjna terenów z ”rzylegJej dr“gi lub ciągu ”iesz“jezdneg“ “raz ”“”rzez tereny ”rzylegJeŁ 
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7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 27. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKI 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/155.E o powierzchni 0,0376 ha. 

2) MI/156.E o powierzchni 0,0129 ha. 

3) MI/157.E o powierzchni 0,0059 ha. 

4) MI/158.E o powierzchni 0,0080 ha. 

5) MI/159.E o powierzchni 0,0162 ha. 

6) MI/160.E o powierzchni 0,0063 ha. 

7) MI/161.E o powierzchni 0,0142 ha. 

8) MI/162.E o powierzchni 0,0389 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki - istniejące stacje transf“rmatorowe. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Gabaryty i formy urządzeL - do utrzymania wedJug stanu istniejąceg“Ł 
2) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 10%. 

3) Na liniach r“zgraniczających “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL z prefabrykowanych elemen-

tów bet“n“wychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenie oznaczonym symbolem MIł162Łś “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej wewnętrznej ujęcia 
wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. K“`ciuszkiŁ 

2) Na terenach oznaczonych symbolami MIł161Łś, MIł162Łś “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej ze-

wnętrznej ujęć wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

3) Tereny oznaczone symbolami MIł155Łś, MIł156Łś, MIł157Łś, MIł158Łś, MIł159Łś są ”“J“w“ne 

w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach okre-

`l“nych w § 4 ust. 6. 

6. ZASADY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga k“munikacyjna terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”iesz“jezdnychŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Zasilanie w energię elektryczną z napowietrznych sieci elektroenergetycznych 15 kV lub kablowych 

sieci elektroenergetycznych 15 kV w drogach. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzrostu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 28. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKI 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/163.E o powierzchni 0,0036 ha. 

2) MI/164.E o powierzchni 0,0036 ha. 

3) MI/165.E o powierzchni 0,0036 ha. 

4) MI/166.E o powierzchni 0,0036 ha. 

5) MI/167.E o powierzchni 0,0036 ha. 

6) MI/168.E o powierzchni 0,0036 ha. 
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7) MI/169.E o powierzchni 0,0036 ha. 

8) MI/170.E o powierzchni 0,0036 ha. 

9) MI/171.E o powierzchni 0,0036 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki - planowane stacje transformatorowe. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Gabaryty i forma urządzeL - wedJug standardów st“s“wanych ”rzez dys”“nenta infrastruktury tech-

nicznej elektroenergetyki. 

2) W przypadku realizacji indywidualnej zabudowy kubaturowej - “b“wiązuje wys“k“`ć “biektów d“ 
6 m, wys“k“`ć elewacji fr“nt“wych d“ 3 m oraz dachy symetryczne o nachyleniu ”“Jaci c“ najmniej 

25 stopni. 

3) Powierzchnia zabudowy nie m“we ”rzekraczać 60%. 

4) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 20%. 

5) Na liniach r“zgraniczających “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL z prefabrykowanych elemen-

tów bet“n“wychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRZYRODNICZEGO 

1) Tereny oznaczone symbolami MIł155Łś, MIł156Łś, MIł157Łś, MIł158Łś, MIł159Łś są ”“J“w“ne 

w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach okre-

`l“nych w § 4 ust. 6. 

2) Ob“wiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 
gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga k“munikacyjna terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągu ”iesz“jezdneg“Ł 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Zasilanie w energię elektryczną z napowietrznych sieci elektroenergetycznych 15 kV lub kablowych 

sieci elektroenergetycznych 15 kV w drogach. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 29. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKI 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/172.E o powierzchni 0,3959 ha. 

2) MI/173.E o powierzchni 0,5752 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki - trasy ”rzebiegu istniejących na”“wietrznych linii 
elektroenergetycznych 15 kV ”rzez tereny lasówŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ob“wiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. 

2) Ś“”uszcza się wyk“rzystanie terenów na cele szkóJkarskie lub ”lantacje r“`lin “zd“bnychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których osie 

nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 
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5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Teren “znacz“ny symb“lem MIł172Łś jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. 
Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmentach terenu oznaczonego symbolem MIł173Łś ustanawia się strefy ｫW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym “rganem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia prac 

ziemnych, 

b) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga k“munikacyjna terenów ”“”rzez ”rzylegJe tereny le`neŁ 

8. STAWKA PROCENTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 30. TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKI 

1. OZNACZENIE TERENU 

MI/174.E o powierzchni 1,6703 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki - ”lan“wany gJówny ”unkt zasilania (GPź)Ł 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabud“wy w “dlegJ“`ci 6 m “d linii r“zgraniczających dr“gi “raz 
w “dlegJ“`ci 12 m “d ”rzylegJych lasów lub terenów ”lan“wanych d“ zalesienia - z zastrzeweniem 

warunków, o których mowa w § 6 pkt 6. 

2) Gabaryty i forma urządzeL - wedJug standardów st“s“wanych ”rzez dys”“nenta infrastruktury tech-

nicznej elektroenergetyki. 

3) Na liniach r“zgraniczających “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL z prefabrykowanych elemen-

tów bet“n“wychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie nale-

wy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, obo-

wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5. ZASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Teren jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - 

na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga k“munikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg - z zastrzeweniem pkt 2. 

2) Ob“wiązuje zakaz “bsJugi k“munikacyjnej z drogi oznaczonej symbolem MI/1.KD.S6. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 31. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - WOŚOCIĄGÓW 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/175.W o powierzchni 0,0407 ha. 

2) MI/176.W o powierzchni 0,0392 ha. 
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3) MI/177.W o powierzchni 0,0401 ha. 

4) MI/178.W o powierzchni 0,0397 ha. 

5) MI/179.W o powierzchni 0,4756 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny infrastruktury technicznej w“d“ciągów - istniejące ujęcie w“dy ”“dziemnej. 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TśRśNÓW 

1) Gabaryty i formy urządzeL - do utrzymania wedJug stanu istniejąceg“Ł 
2) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajm“wać c“ najmniej 50%. 

3) Na liniach r“zgraniczających “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL z prefabrykowanych elemen-

tów betonowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Ob“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenach oznaczonych symbolami MIł175ŁW, MIł176ŁW, MIł177ŁW, MIł178ŁW “b“wiązują: 
a) strefa ochrony bez”“`redniej ujęcia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. K“`ciuszkiŁ 
b) strefa “chr“ny ”“`redniej wewnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. Ko-

`ciuszki, 
c) strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

2) Teren “znacz“ny symb“lem MIł179ŁW jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. 
Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga k“munikacyjna terenu z ”rzylegJych ciągów pieszojezdnych. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 32. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIźACJI _CIśKOWśJ I DESZCZOWEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/180.K o powierzchni 0,0939 ha. 

2) MI/181.K o powierzchni 0,3440 ha. 

3) MI/182.K o powierzchni 0,1387 ha. 

4) MI/183.K o powierzchni 0,0681 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny infrastruktury technicznej kanalizacji `ciek“wej i deszczowej - planowane przepompownie 

`cieków, se”arat“r substancji r“”“”“ch“dnych “raz zbi“rnik retencyjnyŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji zabud“wy kubatur“wejŁ 
2) Na “brzewach terenów “b“wiązuje nasadzenie zielenią wys“ką i niskąŁ 
3) Na liniach r“zgraniczających “b“wiązuje zakaz wyk“nywania “gr“dzeL z prefabrykowanych elemen-

tów bet“n“wychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 
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5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenie oznaczonym symbolem MIł183ŁK “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć 
wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

2) Tereny oznaczone symbolami MIł180ŁK, MIł181ŁK są ”“J“w“ne w obszarze chronionego krajobrazu 

ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNEJ 

ObsJuga k“munikacyjna terenów z ”rzylegJych drógŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w w“dę na cele k“nserwat“rskie - z sieci w“d“ciąg“wej w drogach. 

2) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruchom“`ciŁ 

§ 33. TERENY KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/1.KD.S6 o powierzchni 12,0150 ha. 

2) MI/2.KD.S6 o powierzchni 0,0124 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Planowana droga publiczna kategorii krajowej w klasie drogi ekspresowej (w ciągu dr“gi kraj“wej 
nr 6), w tym teren oznaczony symbolem MIł2ŁKŚŁS6 d“ ws”ólneg“ uwytk“wania z terenem usytuowanym 

poza obszarem planu (w “brębie W“jcieszyn)Ł 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szer“k“`ć w liniach rozgraniczających - 50 m z lokalnym poszerzeniem do 80 m. 

2) Dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Na ”“Jączeniu dróg “znacz“nych symbolami MI/4.KD.Z.0118Z i MIł5ŁKŚŁźŁ0118ź “raz dróg “zna-

czonych symbolami MI/9.KD.Z i MI/10.KD.Z - ”rzejazdy dr“g“we (równ“”“zi“mowe). 

4) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji n“`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie nale-

wy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, obo-

wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Fragment terenu oznaczonego symbolem MIł1ŁKŚŁS6 jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobra-

zu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

2) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 
gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia k“munikacyjne w dalszy przebieg drogi krajowej nr S6 usytuowanej poza obszarem planu. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) W liniach r“zgraniczających “b“wiązuje zakaz l“kalizacji infrastruktury technicznej nie związanej 
z “bsJugą tej dr“giŁ 

2) Ś“”uszcza się wyJącznie ”“”rzeczne ”rzej`cia infrastruktury technicznej nie związanej z “bsJugą tej 
drogi - na warunkach “kre`l“nych ”rzez zarządcę dr“giŁ 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 
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§ 34. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

MI/3.KD.G o powierzchni 0,1627 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Istniejąca dr“ga ”ubliczna kateg“rii w“jewódzkiej w klasie dr“gi gJównej (w ciągu dr“gi w“jewódzkiej 
nr 106) - ”“szerzenie ”asa dr“g“weg“ d“ ws”ólneg“ uwytk“wania z terenem usytuowanym poza obsza-

rem planu. 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Szer“k“`ć w liniach rozgraniczających - zmienna od 4 m do 8 m. 

2) Jedn“str“nna `ciewka r“wer“waŁ 
3) Jednostronny chodnik. 

4) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji n“`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których “sie nale-

wy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenie “b“wiązują: 
a) strefa “chr“ny ”“`redniej wewnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. Ko-

`ciuszki, 
b) strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

2) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 
gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia k“munikacyjne w dalszy przebieg drogi poza obszarem planu. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych wedJug stanu istniejąceg“Ł 
2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach r“zgraniczających - wedJug stanu istniejąceg“ “raz 

dodatkowej, planowanej: 

a) sieci kanalizacji `ciek“wej o `rednicy “d 0,2 d“ 0,6 m z przykanalikami d“ granicy kawdej z wy-

dziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
b) sieci gazowej o `rednicy “d de25Pś d“ de180PE, 

c) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

d) sieci telekomunikacyjnej, 

e) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 35. TERENY KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/4.KD.Z.0118Z o powierzchni 0,6538 ha. 

2) MI/5.KD.Z.0118Z o powierzchni 0,3087 ha. 

3) MI/6.KD.Z.0118Z o powierzchni 6,5633 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejąca dr“ga ”ubliczna kateg“rii ”“wiat“wej w klasie drogi zbiorczej (w ciągu dr“gi ”“wiat“wej 
nr 0118Z). 
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3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - 20 m z poszerzeniami do 33 m i 29 m (w rejonie przejazdu 

drogowego) drogi oznaczonej symbolami MI/4.KD.Z.0118Z, MI/5.KD.Z.0118Z oraz z lokalnymi prze-

węweniami do 16 m drogi oznaczonej symbolem MI/6.KD.Z.0118Z. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu, w tym ”rzejazd dr“g“wy na skrzyw“waniu z dr“gą “zna-

cz“ną symbolem MI/1.KD.S6. 

3) Zatoki autobusowe. 

4) Jednostronne i dwustronne pasy zieleni wysokiej. 

5) Jedn“str“nne `ciewki r“wer“weŁ 
6) Jednostronne chodniki w rej“nie istniejących terenów zabud“wanych bądu terenów ”rzeznacz“nych 

”“d zabud“węŁ 
7) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji n“`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenie “b“wiązują: 
a) strefa “chr“ny ”“`redniej wewnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. Ko-

`ciuszki, 
b) strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

2) Tereny są ”“J“w“ne w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - 

na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

3) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmentach terenu oznaczonego symbolem MIł6ŁKŚŁźŁ0118ź ustanawia się strefy ｫW IIIｬ (ogra-

niczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia k“munikacyjne w dalszy przebieg drogi poza obszarem planu, w tym “d ”óJn“cy w kierun-

ku miejsc“w“`ci Wierzchy, a “d ”“Judnia w kierunku miasta Nowogard. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych ”“wierzchni“we lub d“ sieci kanalizacji deszcz“wej w drogach 

w rej“nie istniejących terenów zabud“wanych bądu terenów ”rzeznacz“nych ”“d zabud“węŁ 
2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach r“zgraniczających - wedJug stanu istniejąceg“ “raz 

dodatkowej, planowanej: 

a) sieci w“d“ciąg“wej o `rednicy “d 90 d“ 160 mm z “drębnymi ”rzyJączami d“ kawdej z wydzielo-

nych dziaJek bud“wlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciek“wej o `rednicy “d 0,2 d“ 0,6 m z przykanalikami d“ granicy kawdej z wy-

dziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy “d 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami d“ granicy kawdej 

z wydziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy “d de25Pś d“ de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 
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9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 36. TERENY KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/7.KD.Z.0758Z o powierzchni 4,5153 ha. 

2) MI/8.KD.Z.0758Z o powierzchni 2,3514 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejąca dr“ga ”ubliczna kategorii powiatowej w klasie drogi zbiorczej (w ciągu dr“gi ”“wiat“wej 
nr 0758Z). 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - 20 m. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Jednostronne i dwustronne pasy zieleni wysokiej. 

4) Jedn“str“nne `ciewki r“wer“weŁ 
5) Jednostronne chodniki w rej“nie istniejących terenów zabud“wanych bądu terenów ”rzeznacz“nych 

”“d zabud“węŁ 
6) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji n“`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5. ZASADY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Teren oznaczony symbolem MI/7.KD.Z.0758Z oraz fragment terenu oznaczonego symbolem 

MI/8.KD.Z.0758Z są ”“J“w“ne w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochro-

ny obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

2) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego w planie symbolem MIł5ŁKŚŁź0758ź ustanawia się strefę K 
ochr“ny kraj“brazu związaneg“ z obszarem uksztaJt“wanym w wyniku dziaJaln“`ci czJ“wieka - szpa-

ler drzew lipowych. 

2) P“dczas ”rzebud“wy ukJadu dr“g“weg“, “b“wiązuje “dtw“rzenie sz”aleru drzew li”“wych w ukJa-

dzie zbliw“nym d“ zaJ“wenia hist“ryczneg“Ł 
3) Ob“wiązuje ws”óJdziaJanie w zakresie wszelkich dziaJaL inwestycyjnych i konserwatorskich z orga-

nem wJa`ciwym w zakresie “chr“ny dóbr kultury - na podstawie dokumentacji projektowej. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia k“munikacyjne w dalszy przebieg drogi poza obszarem planu, w tym od wschodu w kie-

runku miejsc“w“`ci Lestk“w“, a od zachodu w kierunku skrzyw“wania z dr“gą ”“wiat“wą nr 0753Z. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych d“ sieci kanalizacji deszcz“wej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach r“zgraniczających - wedJug stanu istniejąceg“ “raz 
dodatkowej, planowanej: 

a) sieci w“d“ciąg“wej o `rednicy “d 90 d“ 160 mm z “drębnymi ”rzyJączami d“ kawdej z wydzielo-

nych dziaJek bud“wlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciek“wej o `rednicy “d 0,2 d“ 0,6 m z przykanalikami d“ granicy kawdej z wy-

dziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy “d 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami d“ granicy kawdej 

z wydziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy “d de25Pś d“ de180Pś, 
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e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCZNEJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 37. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/9.KD.Z o powierzchni 1,1020 ha. 

2) MI/10.KD.Z o powierzchni 0,3152 ha. 

3) MI/11.KD.Z o powierzchni 1,5899 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Planowane drogi publiczne kategorii gminnej w klasie dróg zbi“rczychŁ 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających - 20 m z poszerzeniami do 32 m i 30 m (w rejonie przejazdu 

dr“g“weg“) dróg “znacz“nych symbolami MI/9.KD.Z, MI/10.KD.Z. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu, w tym ”rzejazd dr“g“wy na skrzyw“waniu z dr“gą “zna-

cz“ną symbolem MI/1.KD.S6. 

3) Jednostronne pasy zieleni wysokiej. 

4) Jedn“str“nne `ciewki r“wer“weŁ 
5) Jednostronne chodniki. 

6) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji n“`ników reklamowych. 

7) Na terenie oznaczonym symbolem MIł11ŁKŚŁź, wzdJuw istniejąceg“ i ”r“jekt“waneg“ gaz“ciągu wy-

s“kieg“ ci`nienia, w pasie technicznym o szer“k“`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze str“n gaz“ciągu Śn80 

i gaz“ciągu ”r“jekt“waneg“) - “b“wiązuje zakaz nasadzeL drzew “raz zakaz wyk“nywania jakichk“l-

wiek prac ziemnych bez zgody i nadz“ru sJuwb “”erat“ra gaz“ciągówŁ 
8) Na terenie oznaczonym symbolem MIł11ŁKŚŁź, wzdJuw istniejąceg“ i ”r“jekt“waneg“ gaz“ciągu wy-

s“kieg“ ci`nienia, w pasie o szer“k“`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze str“n gaz“ciągu Śn80) “raz 
w pasie o szer“k“`ci 32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze str“n gaz“ciągu ”r“jekt“waneg“) - “b“wiązuje 
zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody i nadz“ru sJuwb “”erat“ra gaz“ciągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 
gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia k“munikacyjne d“ dróg “znacz“nych symbolami MI/6.KD.G, MI/10.KD.Z oraz w dalsze 

”rzebiegi dróg poza obszarem planu. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych d“ sieci kanalizacji deszcz“wej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach r“zgraniczających - wedJug stanu istniejąceg“ “raz 
dodatkowej, planowanej: 

a) sieci w“d“ciąg“wej o `rednicy “d 90 d“ 160 mm z “drębnymi ”rzyJączami d“ kawdej z wydzielo-

nych dziaJek bud“wlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciek“wej o `rednicy “d 0,2 d“ 0,6 m z przykanalikami d“ granicy kawdej z wy-

dziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
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c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy “d 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami d“ granicy kawdej 
z wydziel“nych dziaJek bud“wlanych, 

d) sieci gazowej o `rednicy “d de25Pś d“ de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 38. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/12.KD.L o powierzchni 0,9738 ha. 

2) MI/13.KD.L o powierzchni 1,6991 ha. 

3) MI/14.KD.L o powierzchni 0,9028 ha. 

4) MI/15.KD.L o powierzchni 0,2303 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejące i planowane drogi publiczne kategorii gminnej w klasie dróg l“kalnychŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających: 
a) 12 m - drogi oznaczonej symbolem MI/12.KD.L, 

b) 15 m z lokalnym ”rzewęweniem do 10 m - drogi oznaczonej symbolem MI/13.KD.L, 

c) 15 m - dróg “znacz“nych symbolami MI/14.KD.L, MI/15.KD.L. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Jednostronne pasy zieleni wysokiej. 

4) Jedn“str“nne `ciewki r“wer“weŁ 
5) Dwustronne i jednostronne chodniki. 

6) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji n“`ników reklamowych. 

7) Na terenie oznaczonym symbolem MIł15ŁKŚŁL, wzdJuw istniejąceg“ i ”r“jekt“waneg“ gaz“ciągu wy-

s“kieg“ ci`nienia, w pasie technicznym o szer“k“`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze str“n gaz“ciągu Śn80 

i gaz“ciągu ”r“jekt“waneg“) - “b“wiązuje zakaz nasadzeL drzew “raz zakaz wyk“nywania jakichk“l-

wiek prac ziemnych bez zgody i nadz“ru sJuwb “”erat“ra gaz“ciągówŁ 
8) Na terenie oznaczonym symbolem MIł15ŁKŚŁL, wzdJuw istniejąceg“ i ”r“jekt“waneg“ gaz“ciągu wy-

s“kieg“ ci`nienia, w pasie o szer“k“`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze str“n gaz“ciągu Śn80) “raz 
w pasie o szer“k“`ci 32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze str“n gaz“ciągu ”r“jekt“waneg“) - “b“wiązuje 
zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody i nadz“ru sJuwb “”erat“ra gaz“ciągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie nale-

wy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Teren oznaczony symbolem MI/12.KD.L oraz fragment terenu oznaczonego symbolem MIł13ŁKŚŁL są 

”“J“w“ne w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasa-

dach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

2) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 
3) Na drogach planowanych obowiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o-

”rawy wart“`ci uwytk“wej gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego w planie symbolem MIł12ŁKŚŁL ustanawia się strefę K “chr“ny 
krajobrazu związaneg“ z obszarem uksztaJt“wanym w wyniku dziaJaln“`ci czJ“wieka - szpaler drzew 

lipowych. 
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2) P“dczas ”rzebud“wy ukJadu dr“g“weg“, “b“wiązuje “dtw“rzenie sz”aleru drzew li”“wych w ukJa-

dzie zbliw“nym d“ zaJ“wenia hist“ryczneg“Ł 
3) Ob“wiązuje ws”óJdziaJanie w zakresie wszelkich dziaJaL inwestycyjnych i konserwatorskich z orga-

nem wJa`ciwym w zakresie “chr“ny dóbr kultury - na podstawie dokumentacji projektowej. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia k“munikacyjne d“ dróg “znacz“nych symbolami MI/5.KD.Z.0118Z, MI/6.KD.Z.0118Z, 

MI/7.KD.Z.0758Z oraz w dalsze ”rzebiegi dróg ”“za “bszarem planu. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych d“ sieci kanalizacji deszcz“wej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach r“zgraniczających - wedJug stanu istniejąceg“ “raz 
dodatkowej, planowanej: 

a) sieci w“d“ciąg“wej o `rednicy “d 90 d“ 160 mm z “drębnymi ”rzyJączami d“ kawdej z wydzielo-

nych dziaJek bud“wlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciek“wej o `rednicy “d 0,2 d“ 0,6 m z przykanalikami d“ granicy kawdej z wy-

dziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy “d 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami d“ granicy kawdej 

z wydziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy “d de25Pś d“ de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 39. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

MI/16.KD.D o powierzchni 0,3182 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Istniejąca dr“ga ”ubliczna kateg“rii gminnej w klasie drogi dojazdowej - poszerzenie pasa drogowego 

d“ ws”ólneg“ uwytk“wania z terenem usytuowanym poza obszarem planu. 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających - zmienna od 2 m do 7 m. 

2) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji n“`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie nale-

wy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na fragmencie terenu “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych 

w Glicku. 

2) Teren jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - 

na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia k“munikacyjne w dalszy przebieg drogi poza obszarem planu. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych wedJug stanu istniejąceg“Ł 
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2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach r“zgraniczających - wedJug stanu istniejąceg“ “raz 
dodatkowej, planowanej sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 40. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/17.KD.D o powierzchni 2,6113 ha. 

2) MI/18.KD.D o powierzchni 0,3101 ha. 

3) MI/19.KD.D o powierzchni 1,5543 ha. 

4) MI/20.KD.D o powierzchni 1,4981 ha. 

5) MI/21.KD.D o powierzchni 0,6641 ha. 

6) MI/22.KD.D o powierzchni 0,5874 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejące i planowane drogi publiczne kategorii gminnej w klasie dróg d“jazd“wych, w tym drogi 

oznaczone symbolami MI/18.KD.D, MI/22.KD.D z placami manewrowymi. 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających: 
a) 15 m - drogi oznaczonej symbolem MI/17.KD.D, 

b) 10 m - dróg “znacz“nych symbolami MI/18.KD.D, MI/21.KD.D, MI/22.KD.D, 

c) 15 m i 10 m - dróg “znacz“nych symbolami MI/19.KD.D, MI/20.KD.D. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) W ”“szerzeniach ”asa dr“g“weg“ ”“wywej 10 m - jednostronne pasy zieleni wysokiej. 

4) Jednostronne i dwustronne chodniki w rej“nie istniejących terenów zabud“wanych bądu terenów 
przeznacz“nych ”“d zabud“węŁ 

5) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji n“`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenie oznaczonym symbolem MIł22ŁKŚŁŚ “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć 
wód podziemnych w Nowogardzie. 

2) Tereny oznaczone symbolami MIł17ŁKŚŁŚ, MIł18ŁKŚŁŚ są ”“J“w“ne w obszarze chronionego krajo-

brazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

3) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 
4) Na dr“gach ”lan“wanych “b“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o-

”rawy wart“`ci uwytk“wej gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmentach terenów “znacz“nych symbolami MIł19ŁKŚŁŚ, MIł21ŁKŚŁŚ ustanawia się strefy ｫW 
IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) W strefie ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do spraw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNEJ 

WJączenia k“munikacyjne d“ dróg “znacz“nych symbolami MI/3.KD.G, MI/5.KD.Z.0118Z, 

MI/6.KD.Z.0118Z, MI/11.KD.Z, MI/12.KD.L, MI/14.KD.L, MI/15.KD.L oraz w dalsze ”rzebiegi dróg ”“za 
obszarem planu. 
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8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Odprowadzenie wód “”ad“wych d“ sieci kanalizacji deszcz“wej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach r“zgraniczających - wedJug stanu istniejąceg“ “raz 
dodatkowej, planowanej: 

a) sieci w“d“ciąg“wej o `rednicy “d 90 d“ 160 mm z “drębnymi ”rzyJączami d“ kawdej z wydzielo-

nych dziaJek bud“wlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciek“wej o `rednicy “d 0,2 d“ 0,6 m z przykanalikami d“ granicy kawdej z wy-

dziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy “d 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 

z wydziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy “d de25Pś d“ de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 41. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/23.KD.D o powierzchni 0,3194 ha. 

2) MI/24.KD.D o powierzchni 1,1894 ha. 

3) MI/25.KD.D o powierzchni 0,4029 ha. 

4) MI/26.KD.D o powierzchni 0,0579 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Planowane drogi publiczne kategorii gminnej w klasie dróg d“jazd“wych, w tym droga oznaczona 

symbolem MI/23.KD.D z placem manewrowym. 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających: 
a) 10 m i 17 m - drogi oznaczonej symbolem MI/23.KD.D, 

b) 12 m - drogi oznaczonej symbolem MI/24.KD.D, 

c) 10 m - drogi oznaczonej symbolem MI/25.KD.D, 

d) 16 m - drogi oznaczonej symbolem MI/26.KD.D. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Dwustronne chodniki. 

4) Obowiązuje zakaz l“kalizacji n“`ników reklamowych. 

5) Na terenie oznaczonym symbolem MIł26ŁKŚŁŚ, wzdJuw istniejąceg“ i ”r“jekt“waneg“ gaz“ciągu wy-

s“kieg“ ci`nienia, w pasie technicznym o szer“k“`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze str“n gaz“ciągu Śn80 

i gaz“ciągu ”r“jektowanego) - “b“wiązuje zakaz nasadzeL drzew “raz zakaz wyk“nywania jakichk“l-

wiek prac ziemnych bez zgody i nadz“ru sJuwb “”erat“ra gaz“ciągówŁ 
6) Na terenie oznaczonym symbolem MIł26ŁKŚŁŚ, wzdJuw istniejąceg“ i ”r“jekt“waneg“ gaz“ciągu wy-

sokiego ci`nienia, w pasie o szer“k“`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze str“n gaz“ciągu Śn80) “raz 
w pasie o szer“k“`ci 32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze str“n gaz“ciągu ”r“jekt“waneg“) - “b“wiązuje 
zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody i nadz“ru sJuwb “”erat“ra gaz“ciągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Teren oznaczony symbolem MIł23ŁKŚŁŚ jest ”“J“w“ny w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas 

Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 
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2) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 
gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia k“munikacyjne d“ dróg “znacz“nych symb“lami MIł5ŁKŚŁźŁ0118ź, MIł11ŁKŚŁź, MIł19ŁKŚŁŚ 

oraz w dalsze ”rzebiegi dróg ”“za “bszarem planu. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych d“ sieci kanalizacji deszcz“wej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach r“zgraniczających - wedJug stanu istniejąceg“ “raz 
dodatkowej, planowanej: 

a) sieci w“d“ciąg“wej o `rednicy “d 90 d“ 160 mm z “drębnymi ”rzyJączami d“ kawdej z wydzielo-

nych dziaJek bud“wlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciek“wej o `rednicy “d 0,2 d“ 0,6 m z przykanalikami d“ granicy kawdej z wy-

dziel“nych dziaJek budowlanych, 

c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy “d 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami d“ granicy kawdej 
z wydziel“nych dziaJek bud“wlanych, 

d) sieci gazowej o `rednicy “d de25Pś d“ de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 42. TERENY KOMUNIKACJI - CIĄGÓW PIśSźOJśźŚNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) MI/27.KPj o powierzchni 0,1896 ha. 

2) MI/28.KPj o powierzchni 0,1553 ha. 

3) MI/29.KPj o powierzchni 0,2356 ha. 

4) MI/30.KPj o powierzchni 0,4380 ha. 

5) MI/31.KPj o powierzchni 0,0839 ha. 

6) MI/32.KPj o powierzchni 0,1246 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejące i ”lan“wane ciągi ”iesz“jezdne z placami manewrowymi. 

3. ZASADY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających - zmienne wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) Ob“wiązuje wyznaczenie ”asów ruchu samochodowego w nawierzchniach. 

3) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji n“`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ci. 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenach oznaczonych symbolami MI/31.KPj, MI/32.KPj oraz na fragmentach terenu oznaczonego 

symbolem MIł30ŁKPj “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej wewnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych 

w Nowogardzie przy ul. K“`ciuszkiŁ 
2) Na fragmentach terenu oznaczonego symbolami MIł30ŁKPj “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej ze-

wnętrznej ujęć wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

3) Tereny oznaczone symbolami MIł27ŁKPj, MIł28ŁKPj, MIł29ŁKPj są ”“J“w“ne w obszarze chronionego 

krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 
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4) Ob“wiązuje zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 
5) Na fragmentach ciągów ”lan“wanych “b“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby 

na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia k“munikacyjne d“ ”rzylegJych drógŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych ”“wierzchni“we - wedJug stanu istniejąceg“Ł 
2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach r“zgraniczających - wedJug stanu istniejąceg“ “raz 

dodatkowej, planowanej: 

a) sieci w“d“ciąg“wej o `rednicy “d 90 d“ 160 mm z “drębnymi ”rzyJączami d“ kawdej z wydzielo-

nych dziaJek bud“wlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciek“wej o `rednicy “d 0,2 d“ 0,6 m z przykanalikami d“ granicy kawdej z wy-

dziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy “d 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami d“ granicy kawdej 

z wydziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy “d de25Pś d“ de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 43. TERENY KOMUNIKACJI - CIĄGÓW PIśSźOJśźŚNYCH 

1. OZNACZENIE TśRśNÓW 

1) MI/33.KPj o powierzchni 0,6158 ha. 

2) MI/34.KPj o powierzchni 0,0800 ha. 

3) MI/35.KPj o powierzchni 0,1489 ha. 

4) MI/36.KPj o powierzchni 0,1701 ha. 

5) MI/37.KPj o powierzchni 0,1112 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Plan“wane ciągi ”iesz“jezdne, w tym ciągi ”iesz“jezdne “znacz“ne symbolami MI/36.KPj, MI/37.KPj 

z placami manewrowymi “raz ciąg ”iesz“jezdny “znacz“ny symbolem MIł37ŁKPj d“ ws”ólneg“ uwytko-

wania z terenem usytuowanym poza obszarem planu (w “brębie Warnk“w“)Ł 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERśNÓW 

1) Szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających: 
a) 10 m - ciągów “znacz“nych symbolami MI/33.KPj, MI/34.KPj, 

b) 8 m i 5 m - ciągu “znacz“neg“ symbolem MI/35.KPj, 

c) 8 m - ciągu “znacz“neg“ symbolem MI/36.KPj, 

d) 3 m - ciągu “znacz“neg“ symbolem MI/37.KPj. 

2) Ob“wiązuje wyznaczenie ”asów ruchu samochodowego w nawierzchniach. 

3) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji n“`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenie oznaczonym symbolem MI/37.KPj obowiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej wewnętrznej uję-
cia wód ”“dziemnych w Nowogardzie przy ul. K“`ciuszkiŁ 

2) Na terenie oznaczonym symbolem MIł36ŁKPj “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej ujęć 
wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 
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3) Fragment terenu oznaczonego symbolem MI/33.KPj oraz tereny oznaczone symbolami MI/134.KPj, 

MIł135ŁKPj są ”“J“w“ne w obszarze chronionego krajobrazu ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony ob-

szaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

4) Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytk“wej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmentach terenu oznaczonego symbolem MIł33ŁKPj ustanawia się strefy ｭW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym “rganem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia prac 

ziemnych, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia k“munikacyjne d“ ”rzylegJych drógŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych ”“wierzchni“we d“ sieci kanalizacji deszczowej w ciągachŁ 
2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach r“zgraniczających - wedJug stanu istniejąceg“ “raz 

dodatkowej, planowanej: 

a) sieci w“d“ciąg“wej o `rednicy “d 90 d“ 160 mm z “drębnymi ”rzyJączami d“ kawdej z wydzielo-

nych dziaJek bud“wlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciek“wej o `rednicy “d 0,2 d“ 0,6 m z przykanalikami d“ granicy kawdej z wy-

dziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy “d 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami d“ granicy kawdej 

z wydziel“nych dziaJek bud“wlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy “d de25Pś d“ de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

§ 44. TERENY KOMUNIKACJI - CIĄGÓW PIśSźOJśźŚNYCH 

1. OZNACZENIE TERśNÓW 

1) MI/38.KPj o powierzchni 0,2340 ha. 

2) MI/39.KPj o powierzchni 0,9785 ha. 

3) MI/40.KPj o powierzchni 0,2703 ha. 

4) MI/41.KPj o powierzchni 0,3123 ha. 

5) MI/42.KPj o powierzchni 0,1633 ha. 

6) MI/43.KPj o powierzchni 0,4483 ha. 

7) MI/44.KPj o powierzchni 0,4007 ha. 

8) MI/45.KPj o powierzchni 0,0717 ha. 

9) MI/46.KPj o powierzchni 0,2431 ha. 

10) MI/47.KPj o powierzchni 0,4885 ha. 

11) MI/48.KPj o powierzchni 0,3893 ha. 

12) MI/49.KPj o powierzchni 0,5131 ha. 

13) MI/50.KPj o powierzchni 0,6327 ha. 

14) MI/51.KPj o powierzchni 0,1567 ha. 

15) MI/52.KPj o powierzchni 0,2278 ha. 

16) MI/53.KPj o powierzchni 0,4837 ha. 

17) MI/54.KPj o powierzchni 1,0455 ha. 

18) MI/55.KPj o powierzchni 0,1502 ha. 
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19) MI/56.KPj o powierzchni 0,2790 ha. 

20) MI/57.KPj o powierzchni 0,0981 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejące dr“gi grunt“we `ród”“lne i `ródle`ne jak“ ciągi ”iesz“jezdneŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających - zmienne wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji n“`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznacz“nych ”rzez linie r“zgraniczające, których “sie 
nalewy ”rzyjm“wać za linie “b“wiązująceg“ ”“dziaJuŁ P“ wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

“b“wiązuje zakaz wtórneg“ ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Na terenach oznaczonych symbolami MI/51.KPj, MI/57.KPj oraz na fragmentach terenów “znaczo-

nych symbolami MIł52ŁKPj, MIł54ŁKPj, MIł56ŁKPj “b“wiązuje strefa “chr“ny ”“`redniej zewnętrznej 
ujęć wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

2) Na fragmentach terenów “znacz“nych symbolami MIł39ŁKPj, MIł40ŁKPj “b“wiązują strefy “chr“ny 
”“`redniej zewnętrznej ujęcia wód ”“dziemnych w Glicku. 

3) Tereny oznaczone symbolami MI/38.KPj, MI/39.KPj, MI/40.KPj, MI/41.KPj, MI/46.KPj, MI/47.KPj oraz 

fragment terenu oznaczonego symbolem MIł44ŁKPj są ”“J“w“ne w obszarze chronionego krajobrazu 

ｭLas Czermnickiｬ. Warunki ochrony obszaru - na zasadach “kre`l“nych w § 4 ust. 6. 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmentach terenu oznaczonego symbolem MIł33ŁKPj ustanawia się strefy ｭW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym “rganem d“ s”raw “chr“ny zabytków w przypadku prowadzenia prac 

ziemnych, 

b) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

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

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia k“munikacyjne d“ ”rzylegJych drógŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych ”“wierzchni“we d“ gruntuŁ 
2) Ś“”uszcza się l“kalizację infrastruktury technicznej st“s“wnie d“ ”“trzeb. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wys“k“`ć jedn“raz“wej “”Jaty, ”“bieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchom“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z ustaleniami niniejszeg“ ”lanu, ustala się na 0% wzr“stu wart“`ci nieruchom“`ciŁ 

RozdziaJ 3 

ZMIANA PRZśZNACZśNIA GRUNTÓW ROLNYCH 

§ 45. 1. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów r“lnych ”“ch“dzenia mineralnego i organicznego na cele 

nierolnicze o Jącznej ”“wierzchni - 155,6246 ha, w tym: 

1) grunty klasy III o Jącznej ”“wierzchni 3,2815 ha, gdzie grunty RIIIb o powierzchni 2,7103 ha, B-RIIIb 

o powierzchni 0,2148 ha, dr-RIIIb o powierzchni 0,0553 ha, PsIII o powierzchni 0,1687 ha, B-PsIII 

o powierzchni 0,0788 ha, Ba-PsIII o powierzchni 0,0401 ha, dr-PsIII o powierzchni 0,0135 ha - za 

zg“dą Ministra R“lnictwa i Rozwoju Wsi (decyzja znak: GZ.tr.057-602-285/08 z dnia 8 sierpnia 

2008 r.), 
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2) grunty klasy IV pochodzenia mineralnego o Jącznej ”“wierzchni 125,15 ha, gdzie grunty RIVa 

o powierzchni 90,7356 ha, B-RIVa o powierzchni 5,637 ha, Ba-RIVa o powierzchni 3,6945 ha, 

dr-RIVa o powierzchni 2,2875 ha, W-RIVa o powierzchni 0,0033 ha, RIVb o powierzchni 

21,5578 ha, dr-RIVb o powierzchni 0,115 ha, IIV o powierzchni 0,2986 ha, W-IIV o powierzchni 

0,0008 ha, PsIV o powierzchni 0,7805 ha, S-PsIV o powierzchni 0,0018 ha, B-PsIV o powierzchni 

0,0376 ha oraz grunty klasy IV pochodzenia organicznego o Jącznej ”“wierzchni 1,6687 ha, gdzie 

W-RIVa o powierzchni 0,0248 ha, IIV o powierzchni 1,2156 ha, Ba-IIV o powierzchni 0,0775 ha, 

dr-IIV o powierzchni 0,1322 ha, W-IIV o powierzchni 0,0056 ha, PsIV o powierzchni 0,172 ha, 

dr-PsIV o powierzchni 0,041 ha - za zg“dą MarszaJka W“jewództwa źach“dni“”“morskiego (decyzja 

znak: WRiO_-IV-EN-6080-18/08 z dnia 29 wrze`nia 2008 r.), 

3) grunty klasy IV o Jącznej ”“wierzchni 0,8708 ha, gdzie grunty pochodzenia mineralnego RIVa 

o powierzchni 0,4368 ha, RIVb o powierzchni 0,0262 ha “raz grunty ”“ch“dzenia “rganiczneg“ IIV 

o powierzchni 0,4078 ha, 

4) grunty klasy V i VI pochodzenia mineralnego o Jącznej ”“wierzchni 20,4284 ha, gdzie grunty RV 

o powierzchni 16,9628 ha, B-RV o powierzchni 0,2763 ha, dr-RV o powierzchni 0,8561 ha, IV 

o powierzchni 1,1689 ha, Ba-IV o powierzchni 0,0096 ha, dr-IV o powierzchni 0,0174 ha, W-IV 

o powierzchni 0,0009 ha, Ps-V o powierzchni 0,2224 ha, dr-PsV o powierzchni 0,1264 ha, RVI 

o powierzchni 0,6034 ha, IVI o powierzchni 0,0026 ha, PsVI o powierzchni 0,1816 ha. 

5) grunty klasy V i VI pochodzenia organicznego o Jącznej ”“wierzchni 2,8097 ha, gdzie grunty RV 

o powierzchni 0,1087 ha, IV o powierzchni 2,492 ha, W-IV o powierzchni 0,0253 ha, Ps-V 

o powierzchni 0,0,0939 ha, dr-PsV o powierzchni 0,0472 ha, IVI o powierzchni 0,0426 ha - za zgo-

dą MarszaJka W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ (decyzja znak: WRiO_-IV-EN-6080-18/08 z dnia 

29 wrze`nia 2008 r.) oraz grunty klasy V pochodzenia organicznego o Jącznej ”“wierzchni 1,4155 ha, 

gdzie RV o powierzchni 1,1931 ha, PsV o powierzchni 0,2224 ha. 

2. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów le`nych na cele niele`ne o powierzchni 2,59 ha - za zg“dą Mi-

nistra _r“d“wiska (znak źS-P-2120/114/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.). 

3Ł WyJączenie gruntów z produkcji rolniczej i le`nej nastą”i na cele “kre`l“ne w rozdziale 2 niniejszej 

uchwaJyŁ 

RozdziaJ 4 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 46. Ś“ czasu za”“trzeb“wania terenów na cele zgodne z ustaleniami ”lanu, d“”uszcza się d“tych-

czas“wy s”“sób ich wyk“rzystaniaŁ 

§ 47. W “bszarze ”lanu nie “b“wiązują zakazy lub “graniczenia d“tyczące l“kalizacji inwestycji celu 
publicznego z zakresu Jączn“`ci ”ublicznej, jeweli taka inwestycja będzie zgodna z ”rze”isami “drębnymiŁ 

§ 48. W “bszarze ”lanu d“”uszcza się gr“madzenie i wyk“rzystywanie wód “”ad“wych z dachów 
budynków na cele g“s”“darcze lub ”ielęgnujące zieleLŁ 

§ 49. W granicach niniejszego planu miejscowego zagospodarowania przestrzenneg“ tracą m“c usta-

lenia “b“wiązująceg“ miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ uchwal“neg“ w dniu 25 kwiet-

nia 2002 rŁ uchwaJą Nr XLIIł334ł02 Rady Miejskiej w N“w“gardzie (ŚzŁ UŁ WŁ źŁ Nr 34 ”“zŁ 643 
z 17 maja 2002 r.). 

§ 50. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrz“wi N“w“garduŁ 

§ 51. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d daty “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ i podlega publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Nowogard. 

 

 PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Marek Krzywania 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 2 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 3 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 4 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 5 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 6 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 7 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 8 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 9 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 10 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 11 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 12 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 13 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 14 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 15 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 16 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 17 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 18 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 19 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 20 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 21 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 22 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 23 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 24 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 25 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 26 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 27 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 28 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 29 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 2 ｦ 286 ｦ Poz. 47 

 

ZaJącznik nr 1 arkusz nr 30 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 31 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 32 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 33 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 34 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

Wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 

gminy i miasta Nowogardｬ 
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ZaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIś 

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) Rada Miejska 

w Nowogardzie rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭMIĘTNOｬ, wyJ“w“neg“ 
dwukr“tnie d“ ”ubliczneg“ wglądu wraz z prognozami skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `r“d“wisk“, 
wniesi“n“ Jącznie sze`ć uwag, zg“dnie z wykazami uwag stan“wiącymi integralną czę`ć d“kumentacji 

formalnoprawnej prac planistycznych. 

2. Burmistrz N“w“gardu nie uwzględniJ trzech uwagŁ 

3Ł Uwagi, których Burmistrz N“w“gardu nie uwzględniJ, d“tyczyJy: 

a) wądania ”rzeznaczenia istniejących “gródków dziaJk“wych ”“d zabud“wę mieszkani“w“-rekreacyjną, 
b) kwestionowania zbyt bliskiej lokalizacji terenów ”rzemysJ“w“-skJad“wych w stosunku do istnie-

jąceg“ “siedla mieszkaniowego, 

c) kwestionowania zbyt bliskiej lokalizacji obwodnicy miasta Nowogard w ciągu dr“gi kraj“wej nr 6 

w st“sunku d“ istniejących budynków S”óJdzielni Mieszkani“wej ｭGardnoｬ, 
d) sprzeciwu w“bec s”“s“bu wyk“rzystania terenów ”“w“jsk“wych w Glicku, 

e) wądania w”r“wadzenia d“ ”r“jektu ”lanu uwarunk“waL wynikających ze stref “chr“nnych ujęć 
wód ”“dziemnych w Nowogardzie. 

§ 2. 1. Rada Miejska w Nowogardzie rozstrzyga o ich nieuwzględnieniu z niwej wymieni“nych ”“w“dówŁ 

2. Utrzymanie funkcji istniejących “gr“dów dziaJk“wych “raz l“kalizacja ”rzyszJych terenów ”rzemy-

sJ“w“-skJad“wych jest zg“dna z “b“wiązującym studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
przestrzennego gminy i miasta NowogardŁ Mając na uwadze warunek, który uzalewnia m“wliw“`ć uchwa-

lenia planu miejsc“weg“ “d jeg“ zg“dn“`ci z ustaleniami studium, oddalenie uwag w tym zakresie byJ“ 
zasadne. 

3Ł Tre`ć niniejszeg“ ”lanu miejscowego musi być zg“dna z decyzją o przebiegu drogi ekspresowej S6 

(obwodnicy miasta N“w“gard) ”“djętą w “drębnym trybie i na ”“dstawie “drębnych ”rze”isówŁ Kwestio-

nowanie jej przebiegu w obecnym trybie s”“rządzenia ”lanu miejscowego jest nieuzasadnione. 

4Ł vądanie “dn“szące się d“ s”“s“bu wyk“rzystania terenów ”“w“jsk“wych w Glicku jest bez-

przedmi“t“we, ”“niewaw d“tyczy terenu ”“J“w“neg“ ”“za “bszarem niniejszego planu miejscowego, gdzie 

“b“wiązuje ”lan miejsc“wy zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ zatwierdz“ny uchwaJą Nr XLV/350/02 

Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym ”lanie “gólnym 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy N“w“gard “bręb Miętn“ i Śąbr“wa N“w“gardzka ”“d 
funkcje: przemysJ“wą i ”rzetwórczą związaną z ”rzetwórstwem rolno-s”“wywczym, w tym zakJad utyliza-

cji “d”adów zwierzęcych (Dz. U. W. Z. Nr 55, poz. 1244). 

5. W tre`ci niniejszeg“ ”lanu miejsc“weg“ ujęt“ wszystkie zakazy i nakazy wynikające ze stref 
“chr“ny ujęć wód w Nowogardzie i w Glicku oraz oznaczono na rysunku planu granice tych stref. Zatem 

oddalenie uwagi w tym zakresie byJ“ w ”eJni uzasadni“neŁ 
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ZaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XLV/384/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIś 

w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) Rada Miejska 

w N“w“gardzie “kre`la nastę”ujący s”“sób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb 
mieszkaLców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o sam“rządzie gminnym (tekst jed-

nolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 16,7, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), stan“wią zadania 
wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) inwestycje jak“ zadania ws”ólne, realiz“wane w liniach r“zgraniczających dróg kraj“wych, w“je-

wódzkich i powiatowych, w tym budowa uzbrojenia podziemnego i nadziemneg“, `ciewek r“wero-

wych i zieleni, 

2) inwestycje samodzielne, realizowane w liniach r“zgraniczających dróg gminnych lub poza tymi liniami. 

§ 2. Wykaz terenów funkcj“nalnych, w których za”isane z“staJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące d“ zadaL wJasnych gminy: 

lp. symbole terenów funkcjonalnych opis inwestycji wynikający z ustaleL ”lanu 

1 MI/134.ZP, MI/135.ZP, MI/136.ZP, MI/137.ZP, MI/138.ZP, 

MI/139.ZP, MI/140.ZP 

zag“s”“dar“wanie terenów ”ublicznych - 
urządzenie zieleni ”ark“wej wraz z bud“wą 
studni publicznych 

2 MI/180.K, MI/181.K, MI/182.K, MI/183.K budowa urządzeL kanalizacji `ciek“wej 
i deszczowej 

3 MI/3.KD.G, MI/6.KD.Z.0118Z, MI/7.KD.Z.0758Z, MI/8.KD.Z.0758Z bud“wa infrastruktury technicznej (nalewącej 
d“ zadaL wJasnych gminy) w pasach 

dr“g“wych dróg w“jewódzkich 

i powiatowych 

4 MI/9.KD.Z, MI/10.KD.Z, MI/11.KD.Z, MI/12.KD.L, MI/13.KD.L, 

MI/14.KD.L, MI/15.KD.L, MI/16.KD.D, MI/17.KD.D, MI/18.KD.D, 

MI/19.KD.D, MI/20.KD.D, MI/21.KD.D, MI/22.KD.D, MI/27.KPj, 

MI/28.KPj, MI/29.KPj, MI/37.KPj, 

budowa i ”rzebud“wa dróg gminnych (ulic 

i ciągów ”iesz“jezdnych) wraz 

z uzu”eJnieniem infrastruktury technicznej 

i zielenią 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami, w tym między innymi 

zgodnie z ustawą Praw“ bud“wlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o sam“rządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Praw“ “chr“ny `r“d“wiska; 

2) s”“sób realizacji inwestycji “kre`l“nych w § 2 m“we ulegać modyfikacji wraz z d“k“nującym się ”o-

stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą st“s“wania najle”szej d“stę”nej techniki, o ile 

nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu; 
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególni“nych 

w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
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§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych 
gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 

Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 

Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 

poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, 

Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, 

Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277), przy czym: 

1) wydatki majątk“we gminy będzie “kre`laJa Rada Miejska w N“w“gardzie ”“d nazwą ｭWieloletni plan 

inwestycyjnyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwet“wej, 
3) inwestycje, których “kres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden r“k budwet“wy, ujm“wane będą w wy-

kazie stan“wiącym zaJącznik d“ uchwaJy budwet“wej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie bud“wy dróg na terenach funkcj“nalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci w“d“ciąg“wej, studni ”ublicznych “raz sieci kanalizacji `cieko-

wej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finans“wane będą na ”“dstawie art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w w“dę i zbiorowym odprowadzeniu 

`cieków (tekst jedn“lity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; 

z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) ze `r“dków wJasnych ”rzedsiębi“rstwa w“dn“-

kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miejską w Nowogardzie wieloletnie plany rozwoju 

i m“dernizacji urządzeL w“d“ciąg“wych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminy. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elek-

trycznej wykazanych w § 2 realiz“wane będą w s”“sób “kre`l“ny w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625; zmiany: Dz. U. z 2006 r. 

Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 

Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905; z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 3, 

poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, 

poz. 530). 
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UCHWAIA NR IIIłń4ł2Ń10 

 RADY POWIATU W SZCZECINKU 

 z dnia 17 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Szczecineckiego. 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sam“rządzie ”“wiat“wym (Dz. U.: 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) - Rada Powiatu uchwala, co 

nastę”uje: 

§ 1. Uchwala się Statut P“wiatu Szczecineckieg“ w brzmieniu stan“wiącym zaJącznik d“ niniejszej 
uchwaJyŁ 

§ 2. Tracą m“c uchwaJy: 

1) uchwaJa Nr III/11/98 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Szczecineckiego; 

2) uchwaJa Nr XVII/94/2000 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmiany 

Statutu Powiatu Szczecineckiego; 


