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UCHWAIA NR XXXIII/385/10 

 RADY GMINY KOIBASKOWO 

 z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu poJowonego w obrębie geodezyjnym PrzecJaw w gminie KoJbaskowo. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 945, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; 

z 2008 r. Dz. U. Nr 123, poz. 803, Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Dz. U. Nr 201, poz. 1237, Dz. U. Nr 220, 

poz. 1413) Rada Gminy KoJbaskowo uchwala, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 

PRźśPISY OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

ZAKRES REGULACJI 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXVI/468/06 z dnia 25 wrze`nia 2006 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KoJbaskowo w obrębie geode-

zyjnym PrzecJaw, zmienianej uchwaJą Nr XXX/354/10 z dnia 8 lutego 2010 r., stwierdzając zgodno`ć 

z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJbaskowo 
”rzyjętym uchwaJą Nr XXXIII/434/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie geodezyjnym PrzecJaw, zwany dalej ”lanem 

miejscowym. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 21Ł5357 ha, którego granice ustala rysunek 
planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. 1. Integralnymi czę`ciami planu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny KoJbaskowo w skali 1:10000, 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJbaskowo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJbaskowo o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych 
gminy. 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleL ”lanu miejscowego są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

przeznaczonego na cele mieszkaniowe, usJugowe, rekreacyjne, rolnicze, i towarzyszącą infrastrukturę 
techniczną oraz komunikacyjnąŁ 

2. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów oznaczonych w planie symbolami: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej, na których do”uszcza się usJugi 
s”eJniające równocze`nie nastę”ujące warunki: 
a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową, 
b) obowiązuje ”owierzchnia zabudowy dla funkcji mieszkaniowej i usJugowej wedJug ”rze”isów 

szczegóJowych, 
3) UT - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, 
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4) U - tereny usJug komercyjnych sJuwących zas”okajaniu ”otrzeb ludno`ci, z wyJączeniem: 

a) ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, wymagających obligatoryjnie 
s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko, w `wietle ”rze”isów dotyczących ochrony 
`rodowiska, 

b) obiektów stwarzających zagrowenie dla `rodowiska, wycia lub zdrowia ludzi, choćby w przypadku 

awarii, 

c) ”rzedsięwzięć wymagających skJadowania materiaJów sy”kich ”od goJym niebem, 

d) obiektów emitujących odory, 
5) Upb - tereny zabudowy usJugowej uwyteczno`ci publicznej np. administracji publicznej, kultury, nauki, 

6) Zl - teren zieleni izolacyjnej, 

7) E - teren urządzeL energetycznych, 
8) T - teren urządzeL telefonii komórkowej, 
9) tereny tras komunikacyjnych: 

a) KD.Z - droga zbiorcza, 

b) KD.L - droga lokalna, 

c) KD.D - droga dojazdowa, 

d) KDW - droga wewnętrzna, 
e) KPJ - teren ciągu ”ieszo-jezdnego, 

f) KP - teren ciągu ”ieszego, 
g) KSP - teren parkingu. 

§ 4. 1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego ”lanem miejscowym, 

2) granice terenów chronionych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania oraz ich 

oznaczenia, 

4) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu, 
5) symbole literowo cyfrowe terenów funkcjonalnychŁ 

2. Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt 
graficzny osi linii z rysunku planu. 

3. Ustala się nastę”ujące definicje terminów uwytych w tek`cie ”lanu: 

1) dach stromy - forma dachu, w którym ”oJacie nachylone są ”od kątem co najmniej 30°, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczająca granicę terenu, ”oza którą realizacja zabudowy 

jest niedopuszczalna, 

3) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca obowiązujące usytuowanie `ciany zewnętrznej 
budynku mieszkalnego, z wyJączeniem ganków i werand, których wystę” nie ”rzekracza 1,5 m, 

4) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć budynku mierzona od poziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej-

`ciu do budynku, do najwywej ”oJowonego ”unktu dachu, kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowychŁ 
RozdziaJ 2 

USTALśNIA KSźTAITOWANIA źABUŚOWY 

§ 5. 1. W celu za”obiegania dewastacji krajobrazu ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) lokalizacja nowych, przebudowanych i rozbudowanych obiektów budowlanych mowliwa jest zgodnie 

z nie”rzekraczalną i obowiązującą linią zabudowy wkre`loną na rysunku ”lanu, 
2) forma architektoniczna nowej zabudowy zarówno mieszkaniowej, rekreacyjnej i gos”odarczej związa-

nej z dziaJalno`cią usJugową oraz związanej z infrastrukturą techniczną ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu do architektury miejscowej, o warunkach okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowych, 
bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów 
wykoLczeniowych, 

3) zakazuje się wznoszenia i ustawiania obiektów o charakterze tymczasowym, n”Ł kontenerów i bla-

szanych garawy, za wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas realizacji (budowy) podstawowej 

funkcji terenu. 

2. Śla obiektów o walorach zabytkowych, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, ”oJowonych na 
dziaJkach o numerach ewidencji geodezyjnej 3/36 i 3ł41, obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej 
okre`lone w ”rze”isach szczegóJowychŁ 
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3. Ustala się strefę WIII ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego nr 7 (AZP: 31-05/19), 

w granicach wkre`lonych na rysunku ”lanu, o nastę”ujących warunkach ochrony konserwatorskiej;  
obowiązuje: 

1) uzgadnianie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi przez odpowiedni 

organ do s”rawy ochrony zabytków, 
2) ”rze”rowadzanie badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków, 

4. Obowiązuje ws”óJdziaJanie z odpowiednim organem do s”raw ochrony zabytków w zakresie za-

mierzeL inwestycyjnych dotyczących obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską, o których 
mowa w § 5 ust. 2 i 3. 

RozdziaJ 3 

USTALENIA OCHRONY _ROŚOWISKA I PRZYRODY 

§ 6. 1. źe względu na strefę zwykJej ochrony wód ”odziemnych GJównego źbiornika Wód Podziemnych 
GZWP 122 - Śolina ko”alna Szczecin, obowiązują ustalenia zawarte w dokumentacji geologicznej za-

twierdzonej decyzją Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwa nr DG Kdn/BJ/489-

6153/98 z dnia 23 grudnia 1998 r. 

2. W celu zachowania wJa`ciwego funkcjonowania urządzeL melioracyjnych i ich drowno`ci za”ewnia-

jących od”rowadzenie wód z terenów ”rzylegJych do obszaru ”lanu obowiązuje: 

1) konieczno`ć zachowania istniejących rurociągów drenarskich i rowów melioracyjnych, przebiegają-
cych przez tereny oznaczone w planie symbolami: 20.U, 21.Upb, 36.KDW i 37.KD.Z, 

2) zakaz budowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych oraz zakaz sadzenia drzew na trasie przebiegu 

rurociąguŁ 

3. Ustala się strefę uciąwliwo`ci akustycznej od linii kolejowej w granicach wkre`lonych na rysunku 
”lanu, ”rzebiegającej wzdJuw zachodniej granicy ”lanu o szeroko`ci 50,0 m liczonej od osi szyn kolejo-

wych. W strefie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, w tym mieszkaL związanych 

z dziaJalno`cią gos”odarcząŁ 

4. Bezwzględnie wyklucza się makroniwelację w terenie objętym planem. 

5. Skar”y nalewy obsadzać zielenią niską oraz ”rze”rowadzać ”race mające na celu ich wzmocnienie 

”o”rzez w”rowadzenie stabilizujących gatunków ro`linno`ci (darL)Ł 

6. Sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić w s”osób nie naruszający systemów korzeniowych drzewŁ 

7. W granicach wszystkich objętych ”lanem terenów, gdzie będą w”rowadzone jakiekolwiek formy 

zagos”odarowania, nalewy zinwentaryzować zasoby zdejmowanej warstwy ”róchniczej gleby oraz zago-

s”odarować je na cele rekultywacyjneŁ 

8. Rekultywacja ”owinna ”olegać na odtworzeniu takich warunków biologicznych, w których wymia-

na między glebą a szatą ro`linną za”ewnia ”omy`lny ”rzebieg sukcesji ro`linnej i intensywny rozwój ”ro-

cesów glebotwórczychŁ 

9. O”rócz wymienionych w § 6 od ust. 1 do ust. 9 ustaleL ochrony `rodowiska i przyrody dla tere-

nów oznaczonych w planie symbolami 17.U, 18.U, 20.U, 26ŁU obowiązują nastę”ujące warunki realizacji 
inwestycji: 

1) obowiązek ”rowadzenia monitoringu szczelno`ci urządzeL stacji ”aliw i innych obiektów związanych 

z obsJugą ”ojazdów oraz stanu i zawarto`ci zanieczyszczeL w wodach podziemnych, 

2) zakaz przekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do którego inwestor ma 

tytuJ ”rawny, 
3) zakaz w”rowadzania nie oczyszczonych `cieków lub oczyszczonych w niewJa`ciwym sto”niu do wód 

powierzchniowych i do zieleni, 

4) projektowane nawierzchnie utwardzone ”owinny być szczelne, wy”osawone w wewnętrzny system 

kanalizacyjny, 
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5) wody opadowe i rozto”owe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne powinny 

być oczyszczone ”rzed w”rowadzeniem do wód lub do ziemi w taki s”osób, aby w od”Jywie zawar-

to`ć zawiesin ogólnych i substancji ro”o”ochodnych nie ”rzekraczaJa warto`ci do”uszczalnych ”rze-

pisami odrębnymi, 

6) wody deszczowe z terenu stacji paliw oraz myjni samochodowej przed odprowadzeniem do kanaliza-

cji deszczowej nalewy ”odczy`cić w separatorach i osadnikach piasku i szlamu, 

7) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunku od”Jywu wód gruntowych i powierzch-

niowych na terenach sąsiednichŁ 
RozdziaJ 4 

USTALENIA W źAKRśSIś OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

§ 7. 1. ObsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i projektowanych 

dróg ”ublicznych i wewnętrznych ”oJączonych z ukJadem sieci dróg w gminie i w rejonie. 

2. Powiązania komunikacyjne obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewnią: droga ”o-

wiatowa 0620ź ŚoJuje-PrzecJaw, o symbolu w ”lanie 37ŁKŚŁź, Jącząca miejscowo`ć z drogą krajową 
nr 13. 

3. Przy lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wzdJuw drogi zbiorczej o symbolu w planie 37.KD.Z 

obowiązuje nakaz rozwiązaL architektonicznych i konstrukcyjnych Jagodzących lub eliminujących nega-

tywne skutki sąsiedztwa trasy komunikacyjnej. 

4. Śo”uszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wy”osawenie terenów w liniach rozgraniczających 
”asów drogowych jak wiaty, kosze na `mieci, lampy i inne obiekty maJej architektury pod warunkiem 

braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, nie powodowaniem ograniczeL dla komunikacji, 

w tym rozmieszczenia znaków i sygnaJów drogowychŁ 

5. Realizacja kawdego nowego obiektu, rozbudowa bądu zmiana s”osobu uwytkowania uwarunkowana 

jest umieszczeniem na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc postojowych dla samochodów oso-

bowych. 

6. Ustala się minimalne wskauniki dla obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych wedJug ”rze”isów szczegóJowychŁ 

RozdziaJ 5 

USTALENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUŚOWY SYSTśMÓW 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 8. 1. Linie rozgraniczające dróg wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą 
być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenuŁ 

2. W przypadku, gdy usytuowanie infrastruktury technicznej na terenach, o których mowa w ust. 1 

byJoby s”rzeczne z przepisami odrębnymi do”uszcza się ich usytuowanie na terenach nie wymienionych 

w ust. 1. 

3. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gru”owego, zasilanego z ujęcia wody w PrzecJawiuŁ 
CaJy obszar ”lanu ”oJowony jest w granicach GJównego źbiornika Wód Podziemnych nr 122. 

4. System wodociągowy realizuje się: 

1) z zapewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach specjal-

nych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

2) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ”rzeciw”owarowymi. 

5. Od”rowadzenie `cieków sanitarnych ”o”rzez istniejącą i projektowaną kanalizację sanitarną grawi-

tacyjną do istniejącego gru”owego rurociągu `cieków o `rednicy 200 mm w drodze, oznaczonej symbo-

lem 37.KD.Z i dalej do istniejącej oczyszczalni `cieków w PrzecJawiuŁ Na terenach zabudowy rekreacji 
indywidualnej, oznaczonej w planie symbolem UT do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej `cieki sanitarne 
będą od”rowadzane do szczelnego zbiornika bezod”Jywowego zlokalizowanego na terenie dziaJkiŁ 
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6. Od”rowadzenie wód o”adowych z dachów budynków na teren w granicach dziaJki do gruntu lub 

studni chJonnych, natomiast z dróg i ”arkingów do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej 

z niezbędnymi na od”Jywie do rowu melioracyjnego urządzeniami oczyszczającymi. 

7. Zaopatrzenie w gaz i cie”Jo: 

1) zaopatrzenie w gaz poprzez istniejącą i ”rojektowaną sieć gazową `redniego ci`nienia zasilaną z ist-

niejącego gazociągu `redniego ci`nienia o `rednicy 180 mm w PrzecJawiu, 
2) roz”rowadzenie gazu na obszarze objętym planem ”o”rzez sieć `redniego ci`nienia z redukcją ci`nie-

nia w indywidualnych punktach redukcyjnych, 

3) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych kotJowni zasilanych gazem lub olejem o”aJowym, 

4) do”uszcza się zastosowanie innych uródeJ cie”Ja s”eJniających warunki ochrony `rodowiska jak ni-

skoemisyjne instalacje ogrzewcze na paliwo staJe, ”Jynne i gazowe, energię elektryczną, kolektory 
sJoneczne, ”ompy cieplne itp. 

8. Elektroenergetyka: 

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących na”owietrznych i projektowanych kablowych elektro-

energetycznych linii 15 kV zlokalizowanych w obszarze i poza obszarem planu, doprowadzanych do 

istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, 

2) obsJuga ”rojektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej 

symbolem 35.KD.L, 

3) w obszarze objętym planem zasilanie linią kablową 0,4 kV. 

9. Telekomunikacja: obsJuga telekomunikacyjna z istniejących rozdzielczych linii kablowych ”o”rzez 
centralę telefoniczną m. Szczecina. 

10. Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów: 

1) ”rzewiduje się wstę”ne segregowanie od”adów w miejscu ich powstania i czasowo gromadzenie 

w pojemnikach w obrębie ”oszczególnych dziaJek, a nastę”nie wywowenie ich na gminne skJadowisko 
od”adów, 

2) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki, 
3) w liniach rozgraniczających dróg do”uszcza się ustawienie ”ojemników sJuwących gromadzeniu odpa-

dów ”rzeznaczonych do odzyskuŁ 
ŚźIAI II 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

RozdziaJ ń 

PRZEZNACZENIE I źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

§ 9. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 1.UT, o powierzchni 0,6391 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacji indywidualnej. 

3. Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 80%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJ-
towana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów 
konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 

6) ksztaJt dachu: stromy i o kącie nachylenia ”oJaci dachowych ”owywej 30°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci, 
2) do”uszcza się scalanie nieruchomo`ci do maksymalnej wielko`ci ”owierzchni dziaJki rekreacyjnej 

równej 0Ł1000 ha. 
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5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, oznaczonego w planie symbolem 26.KPJ, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/1 domek wypoczynkowy, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia terenu w drodze oznaczonej w planie symbolem 26.KPJ oraz drogi zbiorczej o symbolu 

37.KD.Z. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: przed 

”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 10. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 2.MN o powierzchni 0,1654 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu, 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 75%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach, 
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6) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg oznaczonych na za-

Jączniku graficznym nr 1 symbolem 37.KD.Z: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 37°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-

cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowych, 
7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów beto-

nowych. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w planie symbolem 37.KD.Z, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-

czej, oznaczonej w planie symbolem 37.KD.Z. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka procentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 

”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 11. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 3.UT, o powierzchni 0,1776 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacji indywidualnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 80%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,0 m, 
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5) forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJ-
towana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów 
konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 

6) ksztaJt dachu: stromy i o kącie nachylenia ”oJaci dachowych ”owywej 30°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci, 
2) dopuszcza się scalanie nieruchomo`ci do maksymalnej wielko`ci ”owierzchni dziaJki rekreacyjnej 

równej 0Ł1000 ha. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg w formie ciągów ”ieszo-jezdnych, oznaczonych w planie symbolami 

26.KPJ i 28.KPJ, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/1 domek wypoczynkowy, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych w planie symbolem 26.KPJ i 28.KPJ. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 

1) ”rzed ”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntów celem usta-

lenia mowliwo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów, 
2) czę`ć terenu jest ”oJowona w strefie uciąwliwo`ci akustycznej, o granicy wkre`lonej na rysunku ”lanu, 

w której obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

§ 12. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 4.UT, o powierzchni 0,4213 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacji indywidualnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 80%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 8,5 m, 

5) forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJ-
towana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów 
konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 

6) ksztaJt dachu: stromy i o kącie nachylenia ”oJaci dachowych ”owywej 30°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 
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4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci, 
2) do”uszcza się scalanie nieruchomo`ci do maksymalnej wielko`ci ”owierzchni dziaJki rekreacyjnej 

równej 0Ł1000 ha. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg w formie ciągów ”ieszo-jezdnych, oznaczonych w planie symbolami 

26.KPJ i 28.KPJ, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/1 domek wypoczynkowy, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych w planie symbolem 26.KPJ i 28.KPJ. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 

1) ”rzed ”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntów celem usta-

lenia mowliwo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów, 
2) czę`ć terenu jest ”oJowona w strefie uciąwliwo`ci akustycznej, o granicy wkre`lonej na rysunku ”lanu, 

w której obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

§ 13. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 5.MN, o powierzchni 0,1500 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu, 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 25%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 75%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki nad poziom terenu do 

0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowywana do budynku mieszkalnego 

- jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 18,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
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e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 
sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach, 

6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi oznaczonej na zaJączniku graficznym 

nr 1 symbolem 37.KDZ: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 37°- 45°, bez ich 
”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw ½ dJugo`ci elewacji kaleni-

cowej, 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych: zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów beto-

nowych, 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,0587 ha, maksymalna: 0,0750 ha, 

2) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 27,0 m, maksymalna 35,0 m, 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
4) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w planie symbolem 37.KD.Z, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze oznaczonej 

w planie symbolem 37.KD.Z. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 
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12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: przed 

”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 14. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 6.UT, o powierzchni 0,6021 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacji indywidualnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 80%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJ-
towana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów 
konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 

6) ksztaJt dachu: stromy i o kącie nachylenia ”oJaci dachowych ”owywej 30°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci, 
2) dopuszcza się scalanie nieruchomo`ci do maksymalnej wielko`ci ”owierzchni dziaJki rekreacyjnej 

równej 0Ł1000 ha. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg w formie ciągów ”ieszo-jezdnych, oznaczonych w planie symbolami 

28.KPJ i 29.KPJ, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/1 domek wypoczynkowy, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych w planie symbolem 28.KPJ i 29.KPJ. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 

1) ”rzed ”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntów celem usta-

lenia mowliwo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów, 
2) czę`ć terenu jest ”oJowona w strefie uciąwliwo`ci akustycznej, o granicy wkre`lonej na rysunku ”lanu, 

w której obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 
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§ 15. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 7.UT, o powierzchni 0,3283 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacji indywidualnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 80%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJ-
towana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów 
konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 

6) ksztaJt dachu: stromy i o kącie nachylenia ”oJaci dachowych ”owywej 30°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci, 
2) do”uszcza się scalanie nieruchomo`ci do maksymalnej wielko`ci ”owierzchni dziaJki rekreacyjnej 

równej 0Ł1000 ha. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg w formie ciągów ”ieszo-jezdnych, oznaczonych w planie symbolami 

28.KPJ i 29.KPJ, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/1 domek wypoczynkowy, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych w planie symbolem 28.KPJ i 29.KPJ. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 

1) ”rzed ”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntów celem usta-

lenia mowliwo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów, 
2) czę`ć terenu jest ”oJowona w strefie uciąwliwo`ci akustycznej, o granicy wkre`lonej na rysunku ”lanu, 

w której obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

§ 16. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 8.MN.U, o powierzchni 

0,2698 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu, 
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2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 50%, 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%, 
4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy usJugowej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 10%, 
5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 40%, 
6) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

7) forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJ-
towana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów 
konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 

8) ksztaJt dachu: stromy i symetryczny, 

9) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,0750 ha, maksymalna: 0,1527 ha, 

2) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 18,0 m, maksymalna: 29,0 m, 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
4) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej oznaczonej w planie symbolem 37.KD.Z i ciągu ”ieszo-

jezdnego o symbolu 28.KPJ, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/1 mieszkanie, 1 miejsce postojowe/50 m2 ”owierzchni uwytkowej zabudowy usJugowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia terenu w drodze oznaczonej w planie 

symbolem 37.KD.Z, 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 17. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 9.UT, o powierzchni 0,5277 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacji indywidualnej. 

3. Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziaJek: 80%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,0 m, 
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5) forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJ-
towana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów 
konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 

6) ksztaJt dachu: stromy i o kącie nachylenia ”oJaci dachowych ”owywej 30°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci, 
2) do”uszcza się scalanie nieruchomo`ci do maksymalnej wielko`ci ”owierzchni dziaJki rekreacyjnej 

równej 0Ł1000 ha. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg w formie ciągów ”ieszo-jezdnych, oznaczonych w planie symbolami 

29.KPJ i 30ŁKPJ oraz drogi wewnętrznej o symbolu 31.KDW, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/1 domek wypoczynkowy, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych w planie symbolami 29.KPJ i 30.KPJ i 31.KDW. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 

1) ”rzed ”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntów celem usta-

lenia mowliwo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów, 
2) czę`ć terenu jest ”oJowona w strefie uciąwliwo`ci akustycznej, o granicy wkre`lonej na rysunku ”lanu, 

w której obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

§ 18. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 10.UT o powierzchni 0,0663 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagospodarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacji indywidualnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 80%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do 

zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu trady-

cyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 
6) ksztaJt dachu: stromy i o kącie nachylenia ”oJaci dachowych ”owywej 30°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 
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4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 31.KDW, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/1 domek wypoczynkowy, 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze we-

wnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 31.KDW. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 

1) ”rzed ”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustale-

nia mowliwo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów, 
2) czę`ć terenu jest ”oJowona w strefie uciąwliwo`ci akustycznej o granicy wkre`lonej na rysunku ”lanu, 

w której obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

§ 19. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 11.MN o powierzchni 1,2668 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 75%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do 

zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu trady-

cyjnych materiaJów wykoLczeniowych: 
a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 12,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 76 ｦ 9450 ｦ Poz. 1390 

 

g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 
stosowania wiewyczek, 

h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach, 

6) ksztaJt dachu stromy, 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 37°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-

cowej, 

e) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od 

poziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do trady-

cji lokalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elemen-

tów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: dostę”no`ć drogowa: od 
dróg wewnętrznych, oznaczonych w planie symbolem 31.KDW i 32.KDW, 

1) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/1 mieszkanie, 

2) zaopatrzenie w wodę oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o projek-

towane sieci uzbrojenia terenu w drogach wewnętrznych, oznaczonych w planie symbolami 31.KDW 

i 32.KDW, 

3) zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną i telekomunikację nalewy realizować na terenie dziaJek ”oza 
liniami rozgraniczającymi ”rzylegJych drógŁ 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 20. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 12.MN, o powierzchni 2,3996 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagospodarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: obowiązująca i nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 75%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana 

w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstruk-

cyjnych, przy zastosowaniu materiaJów wykoLczeniowych: 
a) ksztaJt dachu: stromy i symetryczny, 

b) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betono-

wych, 

6) do”uszcza się drugi rząd zabudowy, jak na rysunku ”lanu, ”od warunkiem ustanowienia sJuwebno`ci 
przejazdu i ”rzechodu oraz dla ”rzebiegu sieci inwynierii technicznej, od”owiednio ”rzez teren dziaJek 

zlokalizowanych przy drodze oznaczonej w planie symbolem 37.KD.Z. 

7) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 12,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach, 

8) ksztaJt dachu stromy: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 37°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-

cowej, 

9) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów beto-

nowych, 

10) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,1000 ha, 

2) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 20,0 m, maksymalna: 30,0 m, 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
4) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami i warunkiem okre`lonym 

w ust. 3 pkt 6, 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w planie symbolem 37.KD.Z, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe 
/1 mieszkanie, 
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3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbiorczej, ozna-

czonej w planie symbolem 37.KD.Z, 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 21. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 13.MN o powierzchni 0,8407 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 75%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 12,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach, 

6) ksztaJt dachu stromy: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 37°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 
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c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw 1ł2 dJugo`ci elewacji kaleni-

cowej, 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów beto-

nowych. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: dostę”no`ć drogowa: od 
dróg wewnętrznych, oznaczonych w planie symbolami 31.KDW, 32.KDW i 33.KDW, 

1) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe 
/1 mieszkanie, 

2) zaopatrzenie w wodę oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o projek-

towane sieci uzbrojenia terenu w drogach, oznaczonych w planie symbolami 31.KDW, 32.KDW 

i 33.KDW, 

3) zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną i telekomunikację nalewy realizować na terenie dziaJek ”oza 
liniami rozgraniczającymi drógŁ 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 22. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 14.ZI o powierzchni 

0,0424 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 6. 

2. Przeznaczenie: teren zieleni izolacyjnej. 

3. Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy, 

2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 100%, 

3) nalewy uzu”eJnić istniejącą zieleL - li`ciastymi gatunkami rodzimych drzew i krzewówŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgranicza-

jących obowiązuje zakaz ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od dróg wewnętrznych, oznaczonych w planie symbolami 32.KDW 

i 33.KDW, 

2) parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodówŁ 
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6. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 23. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 15.E, o powierzchni 

0,0345 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 7. 

2. Przeznaczenie: teren stacji transformatorowej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 60%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%Ł 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren wymaga wydzielenia w granicach wy-

znaczonych liniami rozgraniczającymi, ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 32.KDW, 

2) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: nakazuje się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej wzdJuw grani-

cy dziaJkiŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 

9. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

§ 24. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 16.MN o powierzchni 0,6426 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 75%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w poddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki nad poziom terenu do 

0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowywana do budynku mieszkalnego 

- jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego: od 14,0 m do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach, 

6) ksztaJt dachu stromy: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci 37°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
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b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

d) niedo”uszczalne otwieranie ”oJaci dachu na ”rzestrzeni większej niw ½ dJugo`ci elewacji kaleni-

cowej oraz nawarstwianie się wachlarzowo ”odniesionych czę`ci ”oJaci dachowychŁ 
7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych: zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów beto-

nowych, 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci o numerach ewidencyjnych: 

3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95 i 3/79. 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,1000 ha, 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 22,0 m, maksymalna: 30,0 m, 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami po uprzednim scaleniu dzia-

Jek o numerach ewidencji geodezyjnej 3/91, 3/92, 3/93, 3/94 i 3/95, z odpowiednimi czę`ciami 

dziaJki o numerze ewidencyjnym 3/79. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi lokalnej, oznaczonej w planie symbolem 35.KD.L i drogi wewnętrznej 
32.KDW, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe 
/1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o projektowane i istniejące sieci uzbrojenia terenu w drodze lokal-

nej, oznaczonej w planie symbolem 35ŁKŚŁL oraz drodze wewnętrznej 32ŁKŚWŁ 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 25. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 17.U o powierzchni 0,4359 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy usJugowejŁ 
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3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu, 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziaJki: 20%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy: dowolna, ksztaJt dachu 
stromy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 35°, 

6) ksztaJt dachu stromy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 35°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi lokalnej, oznaczonej w planie symbolem 35.KD.L oraz drogi dojazdo-

wej o symbolu 34.KD.D, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimum 2 miejsca postojowe/10 

zatrudnionych i 1 miejsce postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, oznaczonej 

w planie symbolem 35.KD.L oraz drogi dojazdowej o symbolu 34.KD.D, 

4) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb, 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

§ 26. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 18.U, o powierzchni 2,2914 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: 

1) ”odstawowe: teren zabudowy usJugowej 
2) dopuszczalne: 

a) lokalizacja dojazdów i ”arkingów, 
b) lokalizacja sieci i urządzeL inwynierii technicznej, 
c) zadrzewienia i zakrzewienia. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 20%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: dowolna, 

6) ksztaJt dachu o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 35°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z prefabrykowanych elementów betonowych, 
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4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci, 
2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,5000 ha, 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna: 50,0 m, 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 31.KDW do drogi o sym-

bolu 34.KD.D, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimum 2 miejsca postojowe /10 

zatrudnionych i 1 miejsce postojowe /100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, oznaczonej 

w planie symbolem 31.KDW. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb, 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

1) ”lanowane dziaJania: w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji usJugowej; likwidacja istniejącego 
zainwestowania - silosu ”o byJym PGR, 

2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania - zabudowy usJugowej w obszar zabudowy 

miejscowo`ci, ”odniesienie walorów krajobrazowych zdewastowanego terenuŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 27. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 19.T, o powierzchni 0,0216 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren istniejącej anteny nadawczo-odbiorczej na maszcie telefonii komórkowej - do 

zachowania. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 50%, 
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 20%, 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 25,0 m, 

4) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”rze”rowadzania wtórnych ”odziaJówŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w planie symbolem 34.KD.D, 

2) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii niskiego na”ięciaŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 76 ｦ 9458 ｦ Poz. 1390 

 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) ustala się konieczno`ć o`wietlenia masztu antenowego w celu ochrony migrujących ”taków, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni zimozielonej wzdJuw granic terenu elementarnego. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka procentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 28. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 20.U, o powierzchni 4.7892 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy usJugowejŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: y ksztaJtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rynku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki 40%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 20%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu 
bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych ”rzy 
zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 

6) ksztaJt dachu: o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 35°, z wyJączeniem obiektu na dziaJce o nu-

merze ewidencyjnym 3ł36, dla którego obowiązują warunki okre`lone w ust. 6, 

7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamieni, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowych, 

z wyJączeniem zabytkowego muru, dla którego obowiązują warunki okre`lone w ust. 6. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”rze”rowadzenia wtórnych ”odziaJówŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w planie symbolem 37.KD.Z oraz drogi lokalnej 

o symbolu 35.KD.L i dróg wewnętrznych o symbolach 31.KDW i 36.KDW i drogi wewnętrznej ”oJo-

wonej ”oza granicami planu o numerze ewidencji geodezyjnej 3/54, 

2) ”arkingi: wskaunik do zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimum 2 miejsca postojowe /10 

zatrudnionych i 1 miejsce postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o projektowane i istniejące sieci uzbrojenia terenu w drogach, 

oznaczonych w planie symbolami 37.KD.Z, 34.KD.D, 31.KDW, 36.KDW i 35KD.L, 

4) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowania i modernizacji. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) strefy ochrony dóbr kultury: na terenie znajdują się oznaczone na rysunku ”lanu obiekty o walorach 

zabytkowych, wpisane do gminnej ewidencji zabytków: 
a) budynek murowanej obory z XIX/XX w., 

b) mur ceglany z XIX/XX w., 

2) zasady ochrony istniejących obiektów: 
a) zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, 

b) nakaz zachowania historycznej formy architektonicznej, 

3) czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie W III - ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

obowiązują warunki okre`lone w § 5 ust. 3. 
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7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb, 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w planie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: rewaloryzacja obiektów z XIX/XX w., 

2) oczekiwane rezultaty: ”odniesienie walorów estetycznych i kulturowych dawnej zabudowy. 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 29. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 21.Upb, o powierzchni 0,2008 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren usJug uwyteczno`ci ”ublicznejŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 50%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 20%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu 
bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych ”rzy 
zastosowaniu tradycyjnych materiaJów, ksztaJt dachu o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 35°Ł 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w planie symbolem 37.KD.Z, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/10 zatrudnionych, 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, ozna-

czonej w planie symbolem 37.KD.Z, 

4) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowania. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) strefy ochrony dóbr kultury: na terenie znajduje się fragment murów z ”rzeJomu XIX/XX w., wpisany 

do gminnej ewidencji zabytków jako obiekt o walorach zabytkowych, 

2) zasady ochrony istniejących obiektów: 
a) zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, 

b) nakaz zachowania tradycyjnej formy architektonicznej. 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 
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8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

§ 30. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 22.KSP, o powierzchni 

0,2598 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren ogólnodostę”nego ”arkinguŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: obowiązuje jednolity rysunek kompo-

zycyjny nawierzchni. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu wzdJuw linii rozgraniczających 
zakaz wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: zakaz wtórnych ”odziaJów 
nieruchomo`ci: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w planie symbolem 37.KD.Z, 

2) od”rowadzenie wód o”adowych ”o ”odczyszczeniu do istniejącej i projektowanej kanalizacji desz-

czowej, w drodze o symbolu w planie 37.KD.Z. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania; obo-

wiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanychŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka procentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 31. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 23.E o powierzchni 0,8754 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren istniejącej stacji transformatorowej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: obowiązuje zachowanie istniejącej linii zabudowy, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 30%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 65%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: do”uszcza się zachowanie istniejącej formy zabudowy, 

5) forma zabudowy: do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, 
6) ksztaJt dachu: do”uszcza się zachowanie istniejącego ksztaJtu dachuŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 36.KDW, 

2) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV do zachowania. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 
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7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: do”uszcza się sytuowanie wolno stojących no`ni-

ków reklamowych. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 32. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 24.MN,U o powierzchni 

0,1475 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy usJugowejŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 50%, w tym: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy usJugowej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 10%, 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 25%, 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJ-
towana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów 
konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLczeniowych, 

6) ksztaJt dachu: stromy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszym niw 33° i nie większym niw 
55°, 

7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 36.KDW i ciągu ”ieszo-

jezdnego o symbolu 38.KPJ, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 2 miejsca ”ostojowe 
/1 mieszkanie, 1 miejsce postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej zabudowy usJugowejŁ 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze zbior-

czej, oznaczonej w planie symbolem 37.KD.Z, 

4) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, w tym zakaz wycinki istniejącego drzewosta-

nu tjŁ dwóch kasztanowców oraz li”y rosnącej na granicy z dziaJką drogową 3ł38, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb, 
3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzonąŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 
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11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 33. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 25.U o powierzchni 0,8074 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy usJugowejŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 20%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy ”owinna być ksztaJ-
towana ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograni-

czeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych, ”rzy zastosowaniu tradycyjnych materiaJów wykoLcze-

niowych, 

6) ksztaJt dachu: stromy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 35°, 
7) zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów betonowych. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL nieruchomo`ci: 
a) teren dziaJki o numerze ewidencyjnym 3/41, 

b) teren dziaJki o numerze ewidencyjnym 3/43. 

2) ”o scaleniu zakaz ”odziaJu wtórnego nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od ciągu ”ieszo-jezdnego, oznaczonego w planie symbolem 38.KPJ, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe 

/10 zatrudnionych i 2 miejsce postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej zabudowy usJugowejŁ 
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 

o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze krajo-

wej nr 13, ”oJowonej ”oza granicami planu i w ciągu ”ieszo-jezdnym o symbolu 38.KPJ, 

4) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) strefy ochrony dóbr kultury: na terenie znajduje się dawny cmentarz z zielenią o cechach pomniko-

wych - sz”alery kasztanowców - wpisany do gminnej ewidencji zabytków jako obiekt o walorach za-

bytkowych, 

2) zasady ochrony istniejących obiektów: 
a) na terenie dawnego cmentarza, wskazanego na rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz jakiejkolwiek 

zabudowy, 

b) zakaz wycinki, za wyjątkiem cięć sanitarnych, istniejącego drzewostanuŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleniŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren nie wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 
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RozdziaJ 2 

USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 34. 1. Na terenie o powierzchni 0,1833 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 26.KPJ, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo jezdnyŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 5,0 m do 8,0 m, z placem do zawracania, jak na 

rysunku planu, w granicach wydzieleL geodezyjnych, 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
4) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

5) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

6) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 63 ÷ 80 mm, 

7) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą, oznaczoną w planie symbolem 37.KD.Z. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwią-
zanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której mowa w ust. 2. 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowejŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) planowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 35. 1. Na terenie o powierzchni 0,0167 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 

27ŁKP, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 4,0 m do 6,0 m, jak na rysunku planu, w grani-

cach wydzieleL geodezyjnych, 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

b) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

c) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 63 ÷ 80 mm 

d) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę pieszo-jezdną, oznaczoną w planie symbolem 

29.KPJ. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwią-
zanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której mowa w ust. 2. 
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6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowejŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 36. 1. Na terenie o powierzchni 0,0992 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 

28ŁKPJ, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo jezdnyŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 6,0 m do 15,0 m, jak na rysunku planu, w grani-

cach wydzieleL geodezyjnych, 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

b) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

c) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 63 ÷ 80 mm, 

d) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą, oznaczoną w planie symbolem 37.KD.Z. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwią-
zanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której mowa w ust. 2. 

6. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowejŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 

3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni publicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 37. 1. Na terenie o powierzchni 0,1599 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 

29ŁKPJ, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg pieszo-jezdny. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 5,0 m do 12,0 m, jak na rysunku planu, 

w granicach wydzieleL geodezyjnych, 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
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4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

b) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

c) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 63 ÷ 80 mm. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę, oznaczoną w planie symbolem 28.KPJ i 30.KPJ. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwią-
zanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której mowa w ust. 2. 

6. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowejŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) planowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 38. 1. Na terenie o powierzchni 0,0324 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 30ŁKPJ, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo jezdnyŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 6,0 m do 12,0 m, jak na rysunku planu, w grani-

cach wydzieleL geodezyjnych, 
2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 

a) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 63 ÷ 80 mm, 

d) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogi, oznaczone w planie symbolem 29.KPJ i 31.KDW. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwią-
zanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której mowa w ust. 2, 

6. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowejŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 
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10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 39. 1. Na terenie o powierzchni 0,3295 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 

31ŁKŚW, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 8,0 m, zakoLczona ”lacami do zawracania o wymiarach 9,0 x 

14,0 m oraz 12,0 x 18,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana kanalizacja deszczowa 0,2÷0,3 m, 

b) ”rojektowana sieć wodociągowa 63÷80 mm, 

c) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 mm. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę dojazdową, oznaczoną w planie symbolem 

34.KD.D. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
31.KDW: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 258, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3/77, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3/148, 

d) teren o numerze ewidencyjnym 289. 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowejŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów i infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 40. 1. Na terenie o powierzchni 0,1953 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 32ŁKŚW, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 8,0 m do 18,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m÷0,25 m, 
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b) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 63÷80 mm, 

c) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 mm, 

d) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną, oznaczoną w planie symbolem 35.KD.L. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
32.KDW: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3/77, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 281, 

c) teren o numerze ewidencyjnym 274. 

6. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowej. 

7. Ustalenia dotyczące obszarów i infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: poprawa bezpieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 41. 1. Na terenie o powierzchni 0,1154 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 33ŁKŚW, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 8,0 m do 18,0 m, z placem do zawracania, 

o wymiarach 12,0 m x 16,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

b) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 63÷80 mm, 

c) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 mm. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną w planie symbolem 

31.KDW. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
33.KDW: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3/26, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3/77, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 286, 

d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 288. 
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6. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowejŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi tymczasowego zagospodarowania 

terenu. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojących, 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 42. 1. Na terenie o powierzchni 0,3414 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 34ŁKŚŁŚ, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej kategorii gminnej z placem manewrowym dla sa-

mochodów cięwarowychŁ 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,0 m do 20,0 m, z placem manewrowym do 

zawracania o wymiarach 42,0 x 68,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 90÷100 mm, 

b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2÷0,3 m, 

c) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2÷0,3 m, 

d) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

e) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 mm, 

f) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej, 

g) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną, oznaczoną w planie symbolem 35.KD.L. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
34.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3/28, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3/154, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3/155, 

d) teren o numerze ewidencyjnym 3/148, 

e) teren o numerze ewidencyjnym 3/149. 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa 
ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy dokonywać ”rzy uwyciu gatunków 
obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew, n”Ł li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb, 

2) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowejŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie terenów 

”rzeznaczonych ”od usJugiŁ 
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8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni publicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 43. 1. Na terenie o powierzchni 0,2790 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 35ŁKŚŁL, 
ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy lokalnej kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 12,0 m do 35,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 90÷100 mm, 

b) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV, 

c) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowania. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą, oznaczoną w planie symbolem 37.KD.Z. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
35.KD.L: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 37, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3/28, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3/95. 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa 
ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy dokonywać ”rzy uwyciu gatunków 
obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew, n”Ł li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb, 

2) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowejŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 44. 1. Na terenie o powierzchni 0,1866 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 

46ŁKŚW, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie: droga wewnętrznaŁ 
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3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 7,0 m do 22,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 90÷100 mm, 

b) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej, 

c) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowania i modernizacji. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą, oznaczoną w planie symbolem 37.KD.Z. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dzieJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
36.KDW: 

a) teren o numerze ewidencyjnym 3/38, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3/36, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 3/42. 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa 
ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy dokonywać ”rzy uwyciu gatunków 
obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew, n”Ł li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb, 

2) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowejŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: modernizacja drogi, 

3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 45. 1. Na terenie o powierzchni 1,2481 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 

37ŁKŚŁź, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: droga publiczna kategorii powiatowej nr 0620Z klasy zbiorczej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 12,0 m do 30,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 90÷180 mm, 

b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2÷0,4 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 80÷110 mm, 

e) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 mm, 

f) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej, 

g) istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 
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4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę krajową nr 13. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: obszary wJączone do terenu 
37.KD.Z: 

a) teren o numerze ewidencyjnym 32, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 33/4, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 2/119, 

d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 33/6. 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa 
ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenia nalewy dokonać ”rzy uwyciu gatunków obec-

nie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł: li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb, 
2) wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji deszczowejŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: modernizacja drogi, 

3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 

§ 46. 1. Na terenie o ”owierzchni 0,0330, oznaczonym na zaJączniku graficznym symbolem 38ŁKPJ, ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo-jezdny. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 0,0 do 18,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: istniejące sieci inwynierii technicznej do zachowaniaŁ 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę zbiorczą, oznaczoną w planie 38.KD.Z. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwią-
zanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której mowa w ust. 2. 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleniŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: teren nie 
wymagający ”rzeksztaJceLŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%. 
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ŚźIAI III 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 47. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą: 

1) traci moc uchwaJa Rady Gminy KoJbaskowo Nr XX/7/01 z dnia 30 marca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Za-

chodniopomorskiego Nr 15, poz. 297), 

2) zachowuje moc uchwaJa Rady Gminy KoJbaskowo Nr XXXII/422/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 79, poz. 1391). 

§ 48. Niniejszą uchwaJą ”rzeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne o Jącznej ”owierzchni 
12.5654 ha, pochodzenia mineralnego, w tym 10.2620 ha za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

decyzją z dnia 2009.04.08 Nr GZ.tr.057-602-398/08. 

§ 49. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KoJbaskowoŁ 

§ 50. UchwaJa wchodzi w wycie z u”Jywem 30 dni od ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy KoJbaskowo 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Edward Sroka 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIII/385/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIII/385/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIII/385/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy KoJbaskowo rozstrzyga, co na-

stę”uje: 

do ”rojektu ”lanu wyJowonego do ”ublicznego wglądu z prognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `ro-

dowisko, wniesiono nastę”ujące uwagi, które stanowią integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej 

prac planistycznych. Wszystkie wniesione uwagi mają w istocie charakter i formę wniosków do ”lanu, 
które mowna skJadać w terminie 21 dni od ogJoszenia w prasie i obwieszczenia ”rzez Wójta Gminy 

o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanuŁ Powywsze oznacza, we wnioski te zostaJy zJowone ”o terminie - 

mimo to czę`ć wniosków uwzględniono w trybie przewidzianym do rozpatrywania uwag. Wnioskodaw-

cami wniosków są wJa`ciciele ogródków dziaJkowych ”owstaJych ”o ”odziale terenów rolnych byJego 
PaLstwowego Gos”odarstwa Rolnego we wczesnych latach dziewięćdziesiątychŁ O”racowywany aktual-

nie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sankcjonuje wcze`niej dokonany ”odziaJ w”rowa-

dzając jednocze`nie ”rzeznaczenie terenów zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowaL i kierunków 
rozwoju gminy KoJbaskowoŁ 

I. Uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
w obrębie PrzecJaw - gmina KoJbaskowo, wyJowonego do wglądu ”ublicznego w dniach od 28 sierpnia 

2009 rŁ do 18 wrze`nia 2009 r. opracowanego zgodnie z uchwaJą w s”rawie ”rzystą”ienia do o”racowa-

nia planu Nr XXXVI/468/06 z dnia 25 wrze`nia 2006 r. 

vądania wniosków, uwzględnione w trybie rozpatrywania uwag 

1. Wnioskodawca: Pani Pietruszka 

a) wniosek zawiera wądanie zmniejszenia szeroko`ci drogi oznaczonej symbolem 30.KPJ pomiędzy 
terenami 2.MN i 4.UT, 

b) wniosek zawiera wądanie zwiększenia szeroko`ci elewacji frontowej, na terenie oznaczonym 

symbolem 5.MN z 16,0 m do 18,0 m, 

c) wniosek zawiera wądanie o zwiększenie ”owierzchni zabudowy dziaJek w odniesieniu do terenu 

5.MN, z proponowanych 20% do 25%. 

W trybie roz”atrywania uwag uwzględniono wnioski do planu w nastę”ujący s”osób: 

adŁ a) zachowano istniejącą szeroko`ć drogi wedJug wydzieleL geodezyjnych, ”oniewaw zmniejszenie 

jej uniemowliwiaJoby ”eJnienie funkcji komunikacyjnej, natomiast zmniejszono odlegJo`ć od linii 
rozgraniczającej drogi do nie”rzekraczalnej linii zabudowy z 5,0 m do 4,0 m po obu stronach drogi, 

ad. b) zwiększono szeroko`ć elewacji frontowej, na terenie oznaczonym symbolem 5ŁMN do 18,0 m, 

adŁ c) zwiększono wielko`ć maksymalnej powierzchni zabudowy, na terenie oznaczonym symbolem 

5.MN, z proponowanych 20% do 25%. 

2. Wnioskodawca: Pani Magdalena WoJoszyn w czasie dyskusji publicznej wnosi: 

a) o zmianę ”owierzchni zabudowy, dla terenu oznaczonego w planie symbolem 4.UT, z 15% do 

20%, 

 natomiast we wniosku zJowonym ”isemnie z dnia 10 wrze`nia 2009 odnoszącym się do terenu 4ŁUT: 

b) wniosek zawiera wądanie o wkre`lenie nie”rzekraczalnej linii zabudowy w odlegJo`ci 2,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 30ŁKPJ, 
c) wniosek zawiera wądanie o zwiększenie maksymalnej powierzchni zabudowy do 20%, 

d) wniosek zawiera wądanie o zwiększenie maksymalnej wysoko`ci zabudowy do 8,5 m. 

W trybie roz”atrywania uwag, wądania wniosku uwzględniono w nastę”ujący s”osób: 

adŁ a) zwiększono maksymalną ”owierzchnię zabudowy z 15% do 20%, 
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adŁ b) wądania nie uwzględniono w wielko`ci 2,0 m, ale zmniejszono odlegJo`ć od linii zabudowy 
z 5,0 m do 4,0 m, po obu stronach drogi 30.KPJ, 

adŁ c) tak jak wywej adŁ a), 
adŁ d) zwiększono wysoko`ć zabudowy z proponowanej w wielko`ci 7,0 m do 8,5 m, 

adŁ e) rozstrzygnięcie w projekcie planu o dopuszczeniu na terenach realizacji kanalizacji sanitarnej, 

mowliwo`ci od”rowadzania `cieków do szczelnych zbiorników bezod”Jywowych zlokalizowanych 
na terenie dziaJki zawiera § 8 ust. 5 wyJowonego do wglądu ”ublicznego ”rojektu ”lanuŁ 

3. Wnioskodawca: Pani Buczkowska 

a) wniosek zawiera wądanie o wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, na terenach oznaczo-

nych w planie symbolami 2.MN i 4.UT, w odlegJo`ci 4,0 m od granicy drogi oznaczonej w planie 

symbolem 30.KPJ. 

W trybie rozpatrywania uwag, wądania wniosku uwzględniono w nastę”ujący s”osób: 

ad. a) zmniejszono odlegJo`ć od linii rozgraniczającej drogi do nie”rzekraczalnej linii zabudowy, na ry-

sunku planu, z 25,0 m do 4,0 m, 

II. Uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego dla terenów 
w obrębie PrzecJaw - gmina KoJbaskowo, wyJowonego do wglądu ”ublicznego w dniach 2 kwietnia 

2010 r. do 23 kwietnia 2010 r., opracowanego zgodnie z uchwaJą w s”rawie ”rzystą”ienia do o”ra-

cowania planu Nr XXXVI/468/06 z dnia 25 wrze`nia 2006 r. zmienionej uchwaJą Nr XXX/354/10 

z dnia 8 lutego 2010 r. 

1. Wnioskodawca: Pan Robert Michalik wJa`ciciel dziaJek nr 3/93 oraz 3/77 

a) wniosek zawiera wądanie o zwiększenie ”owierzchni zabudowy dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 16.MN, 

b) uwaga dotycząca rozstrzygnięcia ”lanu dotyczącego dziaJki nr 3/74 - przeznaczonej zdaniem 

wnioskodawcy pod ｭ”owierzchnię rolnąｬ, 
c) uwaga dotycząca wskazanej w planie mowliwo`ci scalania dziaJki nr 3/93 z czę`cią terenu 

dziaJki nr 3ł79 będącej wJasno`cią Agencji Nieruchomo`ci RolnejŁ 

W trybie roz”atrywania uwag, wądania wniosku uwzględniono w nastę”ujący s”osób: 

adŁ a) zwiększono maksymalną ”owierzchnię zabudowy z 20% do 30% ”owierzchni dziaJkiŁ 

adŁ b) dziaJka o numerze 3ł74, ”oJowona w terenie elementarnym 12.MN, przeznaczona jest w planie na 

”owiększenie terenu dziaJki, o numerze 3ł18 równiew ”rzeznaczonej ”od zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną zgodnie z ustaleniami studium gminy KoJbaskowo, gdzie ”rzyjęto minimalną obowiązującą 
w gminie ”owierzchnię dziaJki budowlanej ”od zabudowę jednorodzinną w wielko`ci: 1 000,0 m2, 

ad. c) celem opracowania planu jest wprowadzenie na danym terenie Jadu ”rzestrzennego, a ”oniewaw 
istniejąca dziaJka nr 3/93 ma tylko ”owierzchnię - 555,0 m2 to zgodna ze studium mowliwo`ć jej zabudo-

wy nastą”i ”o zwiększeniu jej ”owierzchni do wielko`ci ustalonej w studium. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIII/385/10 

Rady Gminy KoJbaskowo 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

w sprawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy KoJbaskowo rozstrzyga, co na-

stę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), stanowią zadanie wJasne gminyŁ 
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2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie obejmują: inwestycje 
samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub ”oza tymi liniami: 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym między innymi 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska, 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-

stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile 

nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu, 
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2 będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104 z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Gminy w KoJbaskowie ”od nazwą ｭWieloletni plan 

inwestycyjnyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wy-

kazie stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji `cieko-

wej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 

ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków z dnia 7 czerwca 

2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-

kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Gminy w KoJbaskowie wieloletnie ”lany rozwoju 
i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminyŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elek-

trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

 
1390 

 

  


