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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 wykazie 

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 podstawie porozumieL 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 art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

`cieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; 

z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-

kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane przez Radę Miejską w Nowogardzie wieloletnie plany rozwoju 

i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminy. 

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 z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625; zmiany: Dz. U. z 2006 r. 

Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 

Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905; z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 3, 

poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, 

poz. 530). 
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UCHWAIA NR XLV/385/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

 z dnia 3 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNOWOGARD - obręb nr 6ｬ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uchwala się, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXIX/352/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 wrze`nia 2006 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭNOWO-

GARD - obręb nr 6ｬ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia przestrzennego gminy i miasta Nowogardｬ zatwierdzonym uchwaJą Nr XLIV/345/02 z dnia 27 czerw-

ca 2002 r. oraz zmienionym uchwaJą Nr XLV/380/10 z dnia 3 listopada 2010 r., uchwala się miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego ｭNOWOGARD - obręb nr 6ｬ. 
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§ 2. 1. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 162,0252 ha w granicach obrębu nr 6 miasta 

Nowogard wedJug rysunku ”lanu w skali 1:2000. 

2Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 skJadający się z arkuszy od nr 1 do nr 4, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy i miasta Nowogardｬ, 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z ”rze”i-

sami o finansach publicznych. 

3. Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i jednorodzinnej, zabudowy usJugowej, usJug s”ortu i rekreacji, zabudowy obsJugi ”rodukcji w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych, obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, zieleni ”arkowej i cmen-

tarnej, rolnicze i le`ne, komunikacji i infrastruktury technicznej. 

§ 3. Ustala się ”rzeznaczenie ”oszczególnych terenów oznaczonych symbolami: 

1) N6/1.MN, N6/2.MN, N6/3.MN, N6/4.MN, N6/5.MN, N6/6.MN, N6/7.MN, N6/8.MN, N6/9.MN, 

N6/10.MN, N6/11.MN, N6/12.MN, N6/13.MN, N6/14.MN, N6/15.MN, N6/16.MN, N6/17.MN, 

N6/18.MN, N6/19.MN, N6/20.MN, N6/21.MN, N6/22.MN, N6/23.MN - tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej - § 6 

2) N6/24.MN, N6/25.MN, N6/26.MN, N6/27.MN, N6/28.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej - § 7 

3) N6/29.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - § 8 

4) N6/30.MW, N6/31.MW, N6/32.MW, N6/33.MW, N6/34.MW, N6/35.MW, N6/36.MW, N6/37.MW, 

N6/38.MW, N6/39.MW,N6/40.MW, N6/41.MW, N6/42.MW, N6/43.MW - tereny zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej - § 9 

5) N6/44.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - § 10 

6) N6/45.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - § 11 

7) N6/46.U, N6/47.U, N6/48.U, N6/49.U, N6/50.U, N6/51.U, N6/52.U, N6/53.U, N6/54.U, N6/55.U, 

N6/56.U, N6/57.U - tereny zabudowy usJugowej - § 12 

8) N6/58.U, N6/59.U - tereny zabudowy usJugowej - § 13 

9) N6/60.U, N6/61.U, N6/62.U, N6/63.U, N6/64.U, N6/65.U, N6/66.U, N6/67.U, N6/68.U - tereny 

zabudowy usJugowej - § 14 

10) N6/69.U, N6/70.U, N6/71.U, N6/72.U, N6/73.U - tereny zabudowy usJugowej o`wiaty - § 15 

11) N6/74.U - teren zabudowy usJugowej kultu religijnego - § 16 

12) N6/75.KS, N6/76.KS - tereny obsJugi komunikacji (istniejące stacje ”aliw) - § 17 

13) N6/77.KS - teren obsJugi komunikacji (parking) - § 18 

14) N6/78.KS, N6/79.KS, N6/80.KS, N6/81.KS - tereny obsJugi komunikacji (zes”oJów garawy) - § 19 

15) N6/82.KS - teren obsJugi komunikacji (”arking na ”otrzeby obsJugi trans”ortu cięwkiego) - § 20 

16) N6/83.US, N6/84.US - tereny sportu i rekreacji - § 21 

17) N6/85.R, N6/86.R, N6/87.R, N6/88.R - tereny rolnicze - § 22 

18) N6/89.RM,RU, N6/90.RM,RU - tereny zabudowy zagrodowej i obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach 

rolnych - § 23 

19) N6/91.P,S, N6/92.P,S, N6/93.P,S - tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów § - § 24 

20) N6/94.P,S,U, N6/95.P,S,U, N6/96.P,S,U, N6/97.P,S,U, N6/98.P,S,U, N6/99.P,S,U, N6/100.P,S,U, 

N6/101.P,S,U, N6/102.P,S,U, N6/103.P,S,U - tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów, magazynów 

i zabudowy usJugowej - § 25 

21) N6/104.ZL, N6/105.ZL, N6/106.ZL, N6/107.ZL, N6/108.ZL, N6/109.ZL, N6/110.ZL, N6/111.ZL, 

N6/112.ZL - tereny lasów (do zalesienia) - § 26 

22) N6/113.ZP, N6/114.ZP, N6/115.ZP, N6/116.ZP, N6/117.ZP - tereny zieleni parkowej - § 27 

23) N6/118.ZD - teren ogrodów dziaJkowych - § 28 

24) N6/119.ZC - teren cmentarza - § 29 

25) N6/120.E, N6/121.E, N6/122.E, N6/123.E, N6/124.E, N6/125.E, N6/126.E, N6/127.E, N6/128.E, 

N6/129.E, N6/130.E, N6/131.E - tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki (istniejących sta-

cji transformatorowych) - § 30 
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26) N6/132.E, N6/133.E, N6/134.E, N6/135.E, N6/136.E, N6/137.E, N6/138.E, N6/139.E, N6/140.E, 

N6/141.E - tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki (planowanych stacji transformatoro-

wych) - § 31 

27) N6/142.G - teren infrastruktury technicznej gazownictwa (istniejącej stacji redukcyjnej gazu II-go 

stopnia) - § 32 

28) N6/143.G - teren infrastruktury technicznej gazownictwa (planowanej stacji redukcyjnej gazu II-go 

stopnia) - § 33 

29) N6/144.K, N6/145.K - tereny infrastruktury technicznej kanalizacji (istniejące ”rze”om”ownie `cie-

ków) - § 34 

30) N6/146.K - teren infrastruktury technicznej kanalizacji (istniejąca oczyszczalnia `cieków do likwidacji 
i planowana przepom”ownia `cieków) - § 35 

31) N6/147.K - teren infrastruktury technicznej kanalizacji (planowana przepom”ownia `cieków) - § 36 

32) N6/148.K, N6/149.K - tereny infrastruktury technicznej kanalizacji (planowane separatory substancji 

ropopochodnych) - § 37 

33) N6/1.KD.G - droga ”ubliczna wojewódzka - § 38 

34) N6/2.KD.G - droga ”ubliczna wojewódzka - § 39 

35) N6/3.KD.Z, N6/4.KD.Z, N6/5.KD.Z, N6/6.KD.Z - drogi publiczne gminne - § 40 

36) N6/7.KD.L, N6/8.KD.L - drogi publiczne gminne - § 41 

37) N6/9.KD.L - droga publiczna gminna - § 42 

38) N6/10.KD.D, N6/11.KD.D, N6/12.KD.D, N6/13.KD.D, N6/14.KD.D, N6/15.KD.D, N6/16.KD.D, 

N6/17.KD.D - drogi publiczne gminne - § 43 

39) N6/18.KD.D - droga publiczna gminna - § 44 

40) N6/19.KD.D, N6/20.KD.D, N6/21.KD.D, N6/22.KD.D, N6/23.KD.D, N6/24.KD.D, N6/25.KD.D, 

N6/26.KD.D, N6/27.KD.D, N6/28.KD.D, N6/29.KD.D, N6/30.KD.D, N6/31.KD.D, N6/32.KD.D, 

N6/33.KD.D, N6/34.KD.D, N6/35.KD.D, N6/36.KD.D, N6/37.KD.D - drogi publiczne gminne - § 45 

41) N6/38.KD.D - droga publiczna gminna - § 46 

42) N6/39.KPj, N6/40.KPj, N6/41.KPj, N6/42.KPj - ciągi ”ieszojezdne - § 47 

43) N6/43.KPj, N6/44.KPj, N6/45.KPj, N6/46.KPj, N6/47.KPj, N6/48.KPj, N6/49.KPj, N6/50.KPj, 

N6/51.KPj, N6/52.KPj, N6/53.KPj, N6/54.KPj, N6/55.KPj, N6/56.KPj, N6/57.KPj, N6/58.KPj, 

N6/59.KPj, N6/60.KPj, N6/61.KPj, N6/62.KPj, N6/63.KPj, N6/64.KPj, N6/65.KPj - ciągi ”ieszojezdne - 
§ 48 

44) N6/66.KP, N6/67.KP, N6/68.KP, N6/69.KP, N6/70.KP, N6/71.KP, N6/72.KP - ciągi ”iesze - § 49 

45) N6/73.KK - teren komunikacji kolejowej - § 50 

46) N6/74.KK - teren komunikacji kolejowej (bocznic kolejowych) - § 51 

§ 4. Ustala się nastę”ujące ”owiązania dróg ”ublicznych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym: 

1) droga ”ubliczna wojewódzka klasy G (gJówna) oznaczona w planie symbolem N6/1.KD.G - od 

wschodu i zachodu wJączona w dalszy ”rzebieg drogi wojewódzkiej nr 144 (ul. Bohaterów Warszawy), 
2) droga ”ubliczna wojewódzka klasy G (gJówna) oznaczona w planie symbolem N6/2.KD.G - od ”oJu-

dnia i ”óJnocy wJączona w dalszy ”rzebieg drogi wojewódzkiej nr 106 (ul. Księcia Józefa Poniatow-

skiego), 

3) odcinki drogi publicznej gminnej klasy Z (zbiorczej) oznaczone w planie symbolami N6/3.KD.Z, 

N6/4.KD.Z, N6/5.KD.Z, N6/6.KD.Z - od zachodu i ”óJnocy, a takwe w miejscach ”rzerwanych, wJą-
czone w dalsze przebiegi drogi gminnej poza obszarem planu, 

4) drogi publiczne gminne klasy L (lokalne) oznaczone w planie symbolami N6/7.KD.L, N6/8.KD.L, 

N6/9.KD.L - od ”oJudnia, wschodu i zachodu wJączone w dalsze ”rzebiegi tych dróg ”oza obszarem 

planu, 

5) drogi publiczne gminne klasy D (dojazdowe) oznaczone w planie symbolami N6/10.KD.D, 

N6/14.KD.D, N6/16.KD.D, N6/17.KD.D, N6/21.KD.D, N6/23.KD.D, N6/33.KD.D, N6/35.KD.D, 

N6/36.KD.D, N6/37.KD.D - wJączone w dalsze ”rzebiegi tych dróg ”oza obszarem planu, 

6) ciągi ”ieszojezdne oznaczone symbolami N6/40.KPj, N6/43.KPj, N6/54.KPj, N6/55.KPj - od ”óJnocy 

i wschodu wJączone w dalsze ”rzebiegi tych ciągów ”oza obszarem planu. 

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się ”rzez to stosunek sumy powierzchni zabudowy 

wszystkich budynków istniejących i ”rojektowanych na danej dziaJce budowlanej - do powierzchni tej 

dziaJki budowlanej, 
2) ”oJaciach gJównych - rozumie się co najmniej dwie symetryczne ”oJacie dachowe, których ”owierzchnia 

jest największa, 
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3) kalenicy gJównej - rozumie się ”rzez to kalenicę utworzoną ”rzez ”oJacie gJówne, 
4) obowiązującej linii zabudowy - rozumie się linię, na której musi być usytuowany fragment elewacji 

frontowej stanowiący co najmniej 80% ”owierzchni tej elewacji; linia nie dotyczy balkonów, wyku-

szy, loggii, gzymsów, oka”ów, ”odokienników, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, 
schodów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów, czę`ci ”odziemnych budynków, 

5) obowiązującej linii zabudowy narownika budynku - rozumie się linię, na której musi być usytuowany 

co najmniej jeden z narowników elewacji frontowej; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, 
gzymsów, oka”ów, ”odokienników, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, schodów ze-

wnętrznych, ”ochylni, tarasów, czę`ci ”odziemnych budynków, 
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię wyznaczającą obszar, na którym do”uszcza się 

sytuowanie budynków; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka”ów, ”odokienni-

ków, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów, 
czę`ci ”odziemnych budynków, 

7) nie”rzekraczalnej linii zabudowy od ”rzylegJych lasów lub terenów ”lanowanych do zalesienia - rozu-

mie się linię najbliwszego usytuowania budynków lub czę`ci budynków ze `cianami zewnętrznymi od 

strony lasu nieroz”rzestrzeniającymi ognia i przekryciami dachów nieroz”rzestrzeniającymi ognia oraz 

okre`lanych w ”rze”isach odrębnych jako budynki źL, IN i PM o gęsto`ci obciąwenia ogniowego strefy 

”owarowej Q równej lub mniejszej od 1000 MJ/m2; usytuowanie budynków innych niw wymienione, 

w stosunku do ”rzylegJych lasów lub terenów ”lanowanych do zalesienia, musi uwzględniać wyma-

gania okre`lone w ”rze”isach odrębnych, 
8) wysoko`ci elewacji frontowej - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu 

”rzed elewacją frontową do ”oziomu oka”u ”oJaci gJównych lub do górnej krawędzi attyki kryjącej 
s”adek ”oJaci, 

9) wysoko`ci budynku - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu przed elewa-

cją frontową do kalenicy gJównej lub do górnej krawędzi attyki kryjącej s”adek ”oJaci, 
10) zieleni urządzonej - rozumie się ”rzez to trawnik lub kwietnik uzu”eJniony bylinami, krzewami i drze-

wami, a rodzaj i kom”ozycja ro`linno`ci nie wynika wyJącznie z jej naturalnej wegetacji. 

RozdziaJ 2 

USTALENIA SZCZEGÓIOWE 

§ 6. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/1.MN o powierzchni 1,0319 ha. 

2) N6/2.MN o powierzchni 0,1994 ha. 

3) N6/3.MN o powierzchni 0,2215 ha. 

4) N6/4.MN o powierzchni 0,3408 ha. 

5) N6/5.MN o powierzchni 0,8090 ha. 

6) N6/6.MN o powierzchni 1,2463 ha. 

7) N6/7.MN o powierzchni 0,5422 ha. 

8) N6/8.MN o powierzchni 0,4535 ha. 

9) N6/9.MN o powierzchni 0,5329 ha. 

10) N6/10.MN o powierzchni 0,9512 ha. 

11) N6/11.MN o powierzchni 0,3227 ha. 

12) N6/12.MN o powierzchni 1,3535 ha. 

13) N6/13.MN o powierzchni 0,4687 ha. 

14) N6/14.MN o powierzchni 0,6609 ha. 

15) N6/15.MN o powierzchni 1,3056 ha. 

16) N6/16.MN o powierzchni 0,7029 ha. 

17) N6/17.MN o powierzchni 0,7984 ha. 

18) N6/18.MN o powierzchni 1,4685 ha. 

19) N6/19.MN o powierzchni 0,4848 ha. 

20) N6/20.MN o powierzchni 0,7882 ha. 

21) N6/21.MN o powierzchni 1,3369 ha. 

22) N6/22.MN o powierzchni 0,5195 ha. 

23) N6/23.MN o powierzchni 0,2024 ha. 
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2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub bliuniacząŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających 
drogi lub ciągi ”ieszojezdne oraz w odlegJo`ci 8 m od osi istniejącej na”owietrznej linii elektroenerge-

tycznej 15 kV - do czasu jej przebudowy lub likwidacji, a w gJębi dziaJek budowlanych wedJug rysun-

ku planu oraz w sąsiedztwie istniejącej zabudowy - w linii tej zabudowy wedJug rysunku ”lanu. Do-

”uszcza się sytuowanie budynków bez”o`rednio ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej ”od wa-

runkiem s”eJnienia wymagaL okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 11 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 6 m. 

5) W nowych budynkach mieszkalnych obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 35 do 45 sto”niŁ Śo”uszcza się stosowanie po-

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

6) W nowych obiektach gos”odarczych lub garawach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, 

dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 15 do 45 stopni. 

7) W obiektach istniejących, oznaczonych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

budowy, nadbudowy lub rozbudowy, do”uszcza się utrzymanie istniejącej wysoko`ci budynku, wy-

soko`ci elewacji frontowej i geometrii dachu lub dopuszcza się utrzymanie wyJącznie wysoko`ci ele-

wacji frontowej - stosownie do oznaczeL na rysunku ”lanuŁ 
8) W obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku ich przebu-

dowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone w pkt 1, 2, 

3, 4, 5 i 6. 

9) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

10) Powierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać 30%. 

11) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
12) Obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej w pasie terenu o szeroko`ci minimum 3 m wzdJuw granic 

dziaJek ”rzylegających do dróg lub ciągów ”ieszojezdnych - z wyJączeniem doj`ć, ”odjazdów, miejsc 

postojowych i urządzeL budowlanychŁ 
13) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 17 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 700 m2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi publicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenach oznaczonych symbolami N6/2.MN, N6/3.MN, N6/4.MN, N6/5.MN, N6/6.MN, N6/7.MN, 

N6ł8ŁMN, N6ł9ŁMN, N6ł10ŁMN, N6ł11ŁMN, N6ł12ŁMN ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej 

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

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
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7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej 2 miejsca ”ostojowe na kawde nowe mieszkanie. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w drogach lub ciągach ”ieszojezdnychŁ 
Niezalewnie od zao”atrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni pu-

blicznych - zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hy-

drantów ulicznych ”odziemnych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach lub ciągach ”ieszojezdnychŁ 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach lub ciągach ”ieszojezd-

nych, wy”osawonej w se”arator substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji desz-

czowej do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJadem 

zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach lub ciągach 

pieszojezdnych. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na: 

a) 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla nieruchomo`ci nalewących do gminy Nowogard, 

b) 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla ”ozostaJych nieruchomo`ciŁ 

§ 7. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/24.MN o powierzchni 0,7370 ha. 

2) N6/25.MN o powierzchni 0,3861 ha. 

3) N6/26.MN o powierzchni 0,4559 ha. 

4) N6/27.MN o powierzchni 0,4529 ha. 

5) N6/28.MN o powierzchni 0,7827 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregowąŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się obowiązujące linie zabudowy narownika budynku w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających 

drogi lub ciągi ”ieszojezdneŁ Śo”uszcza się sytuowanie budynków bez”o`rednio ”rzy granicy sąsied-

niej dziaJki budowlanej ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 11 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 6 m. 

5) W budynkach mieszkalnych obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwus”adowych o nachy-

leniu ”oJaci gJównych od 35 do 45 sto”ni. W przypadku kontynuacji zabudowy w ciągu, obowiązuje 
zachowanie nachylenia ”oJaci gJównych jak w budynkach istniejących w danym ciąguŁ Śo”uszcza się 
stosowanie ”oJaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciamiŁ 
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6) W obiektach gos”odarczych lub garawach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwu-

spadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 15 do 45 sto”ni. W przypadku kontynuacji zabudowy 

w ciągu, obowiązuje zachowanie nachylenia ”oJaci gJównych jak w budynkach istniejących w danym 

ciąguŁ 
7) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

8) Powierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać 55%. 

9) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 25% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
10) Obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej w pasie terenu o szeroko`ci minimum 3 m wzdJuw granic 

dziaJek ”rzylegających do dróg lub ciągów ”ieszojezdnych - z wyJączeniem doj`ć, ”odjazdów, miejsc 

postojowych i urządzeL budowlanychŁ 
11) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 9 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 250 m2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenie oznaczonym symbolem N6ł24ŁMN ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony kon-

serwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku planu. 

2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej 1 miejsce ”ostojowe na kawde nowe mieszkanie. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w drogach lub ciągach ”ieszojezdnychŁ 
Niezalewnie od zao”atrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni pu-

blicznych - zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hy-

drantów ulicznych ”odziemnych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach lub ciągach ”ieszojezdnychŁ 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach lub ciągach ”ieszojezd-

nych, wy”osawonej w se”arator substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji desz-

czowej do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
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5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach lub ciągach 

pieszojezdnych. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na: 

a) 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla nieruchomo`ci nalewących do gminy Nowogard, 

b) 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla ”ozostaJych nieruchomo`ciŁ 

§ 8. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/29.MN o powierzchni 0,1276 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do ws”ólnego uwytkowania z przyle-

gJymi terenami poza obszarem planu. 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowejŁ 
2) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 80% powierzchni dziaJki budowlanejŁ 
3) Obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej w pasie terenu o szeroko`ci minimum 3 m wzdJuw granic 

dziaJek ”rzylegających do ciągu ”ieszojezdnegoŁ 
4) Na liniach rozgraniczających ciąg ”ieszojezdny obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabry-

kowanych elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu do”uszcza się wtórny ”odziaJ nierucho-

mo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 17 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 100 m2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJego ciągu ”ieszojezdnegoŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarcze - z sieci wodociągowej w ciągu ”ieszojezdnym. 

2) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w ciągu ”ieszojezdnym. 

3) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 9. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/30.MW o powierzchni 0,1650 ha. 

2) N6/31.MW o powierzchni 0,5674 ha. 

3) N6/32.MW o powierzchni 0,5165 ha. 
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4) N6/33.MW o powierzchni 0,4836 ha. 

5) N6/34.MW o powierzchni 0,5202 ha. 

6) N6/35.MW o powierzchni 0,2554 ha. 

7) N6/36.MW o powierzchni 1,7708 ha. 

8) N6/37.MW o powierzchni 0,2928 ha. 

9) N6/38.MW o powierzchni 0,5227 ha. 

10) N6/39.MW o powierzchni 1,3766 ha. 

11) N6/40.MW o powierzchni 0,3760 ha. 

12) N6/41.MW o powierzchni 1,0083 ha. 

13) N6/42.MW o powierzchni 1,6322 ha. 

14) N6/43.MW o powierzchni 0,5967 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinnąŁ 
2) W budynkach mieszkalnych do”uszcza się lokalizację wbudowanej funkcji usJugowej - z wyJączeniem 

rodzajów ”rzedsięwzięć, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko 

jest wymagany bądu mowe być wymagany oraz pod warunkiem, we ”owierzchnia uwytkowa funkcji 
usJugowej nie ”rzekroczy 20% powierzchni funkcji mieszkalnej. 

3) Obowiązuje zakaz usytuowania lokali usJugowych ”owywej ”arteruŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi lub ciągi 
pieszojezdne, a w sąsiedztwie istniejącej zabudowy - w linii tej zabudowy wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać ”ięciuŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 16 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 10 m. 

5) Wysoko`ć ”arteru z usJugami nie mowe być mniejsza niw 4 m. 

6) Poziom wej`ć do lokali usJugowych nie mowe być wyniesiony ponad poziom ”rzylegJego chodnika 
więcej niw 0,15 m. 

7) W nowych budynkach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych lub wielo-

spadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 25 do 45 sto”niŁ Śo”uszcza się stosowanie ”oJaci da-

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

8) W obiektach istniejących, oznaczonych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

budowy, nadbudowy lub rozbudowy, do”uszcza się utrzymanie istniejącej wysoko`ci budynku, wy-

soko`ci elewacji frontowej i geometrii dachu lub do”uszcza się utrzymanie wyJącznie wysoko`ci ele-

wacji frontowej - stosownie do oznaczeL na rysunku ”lanuŁ 
9) W obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku ich przebu-

dowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone w pkt 1, 2, 

3, 4, 5, 6 i 7. 

10) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

11) Powierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać 40%. 

12) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
13) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 12 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 300 m2, a takwe ”owierzchni za”ewniającej s”eJnienie wymagaL 
okre`lonych w ust. 3 pkt 11 i 12 oraz w ust. 7 pkt 2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 
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5. ZASADY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenach oznaczonych symbolami N6/38.MW, N6/39.MW, N6/40.MW, N6/41.MW, N6/42.MW 

ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - 

wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dojazdów i doj`ć wewnątrz terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszo-

jezdnych. 

2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej: 

a) dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsca ”ostojowe na kawde 2 nowe mieszkania, 

b) dla funkcji usJugowej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zasilanie sieci wodociągowej wewnątrz terenów w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej 
w drogach lub ciągach ”ieszojezdnychŁ Niezalewnie od zao”atrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewi-

dzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie 

w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych ”odziemnych montowanych na sieci wo-

dociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych z sieci kanalizacji `ciekowej wewnątrz terenów - do sieci kanali-

zacji `ciekowej w drogach lub ciągach pieszojezdnych. 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych z sieci kanalizacji deszczowej wewnątrz terenów - do sieci kanaliza-

cji deszczowej w drogach lub ciągach ”ieszojezdnych, wy”osawonej w se”arator substancji ropopo-

chodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa 

energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających normy okre`lone 

w przepisach odrębnychŁ 
6) źasilanie sieci elektroenergetycznej wewnątrz terenów w energię elektryczną z kablowej sieci elektro-

energetycznej 0,4 kV w drogach lub ciągach ”ieszojezdnychŁ 
7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na: 

a) 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla nieruchomo`ci nalewących do gminy Nowogard, 

b) 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla ”ozostaJych nieruchomo`ciŁ 
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§ 10. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/44.MW o powierzchni 0,0995 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

1) Teren ”rzeznaczony ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinnąŁ 
2) W budynkach mieszkalnych do”uszcza się lokalizację wbudowanej funkcji usJugowej - z wyJączeniem 

rodzajów ”rzedsięwzięć, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko 
jest wymagany bądu mowe być wymagany oraz pod warunkiem, we ”owierzchnia uwytkowa funkcji 
usJugowej nie ”rzekroczy 20% powierzchni funkcji mieszkalnej. 

3) Obowiązuje zakaz usytuowania lokali usJugowych ”owywej ”arteruŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi. 

2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 11 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 6 m. 

5) W nowych budynkach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych o nachyleniu 

”oJaci gJównych od 25 do 45 sto”ni, maksymalnym wystę”ie oka”ów - do 1 m, maksymalnym wy-

stę”ie nawisów - do 0,5 m. Śo”uszcza się stosowanie naczóJków oraz lukarn o Jącznej szeroko`ci nie 
”rzekraczającej 50% szeroko`ci elewacji frontowej budynku, a takwe ”oJaci dachowych o dowolnym 

nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) W obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku ich przebu-

dowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone w pkt 1, 2, 

3, 4 i 5. 

7) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

8) Powierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać 40%. 

9) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
10) Na liniach rozgraniczających drogi obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych 

elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, dopusz-

cza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek 
budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 15 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 300 m2, a takwe ”owierzchni za”ewniającej s”eJnienie wymagaL 
okre`lonych w ust. 3 pkt 8 i 9 oraz w ust. 6 pkt 2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dojazdów i doj`ć wewnątrz terenu z ”rzylegJych drógŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej: 

a) dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsca ”ostojowe na kawde 2 nowe mieszkania, 

b) dla funkcji usJugowej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 
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7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od zao”atrzenia 

w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepi-

sami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych ”odziem-

nych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach. 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ropopochodnych. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa 

energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających normy okre`lone 

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

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 11. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/45.MW o powierzchni 0,1147 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

1) Teren ”rzeznaczony ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinnąŁ 
2) W budynkach mieszkalnych do”uszcza się lokalizację wbudowanej funkcji usJugowej - z wyJączeniem 

rodzajów ”rzedsięwzięć, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko 
jest wymagany bądu mowe być wymagany oraz pod warunkiem, we ”owierzchnia uwytkowa funkcji 

usJugowej nie ”rzekroczy 20% powierzchni funkcji mieszkalnej. 

3) Obowiązuje zakaz usytuowania lokali usJugowych ”owywej ”arteruŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogęŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 11 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 6 m. 

5) W nowych budynkach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych o nachyleniu 

”oJaci gJównych od 25 do 45 sto”ni, maksymalnym wystę”ie oka”ów - do 1 m, maksymalnym wy-

stę”ie nawisów - do 0,5 m. Śo”uszcza się stosowanie naczóJków oraz lukarn o Jącznej szeroko`ci nie 
”rzekraczającej 50% szeroko`ci elewacji frontowej budynku, a takwe ”oJaci dachowych o dowolnym 

nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) W obiekcie istniejącym, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku jego przebu-

dowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone w pkt 1, 2, 

3, 4 i 5. 

7) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

8) Powierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać 40%. 

9) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
10) Na liniach rozgraniczających drogę obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych 

elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 
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4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, dopusz-

cza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek 
budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 10 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 300 m2, a takwe ”owierzchni za”ewniającej s”eJnienie wymagaL 
okre`lonych w ust. 3 pkt 8 i 9 oraz w ust. 6 pkt 2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna terenu z ”rzylegJej drogi usytuowanej poza obszarem planu. 

2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej: 

a) dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsca ”ostojowe na kawde 2 nowe mieszkania, 

b) dla funkcji usJugowej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w ”rzylegJej drodze usytuowanej ”oza 
obszarem ”lanuŁ Niezalewnie od zao”atrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awa-

ryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw-

”owarowe - z hydrantów ulicznych ”odziemnych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w ”rzylegJej drodze usytuowanej 

poza obszarem planu. 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJej drodze usytuowanej 
poza obszarem planu, wy”osawonej w se”arator substancji ropopochodnych. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w ”rzylegJej drodze usy-

tuowanej poza obszarem planu. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 12. TERENY źABUŚOWY USIUGOWśJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/46.U o powierzchni 1,6842 ha. 

2) N6/47.U o powierzchni 1,8897 ha. 

3) N6/48.U o powierzchni 0,3291 ha. 

4) N6/49.U o powierzchni 1,0616 ha. 

5) N6/50.U o powierzchni 0,1085 ha. 

6) N6/51.U o powierzchni 0,5110 ha. 

7) N6/52.U o powierzchni 1,2367 ha. 

8) N6/53.U o powierzchni 0,2666 ha. 

9) N6/54.U o powierzchni 0,2061 ha. 
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10) N6/55.U o powierzchni 0,0580 ha. 

11) N6/56.U o powierzchni 0,0216 ha. 

12) N6/57.U o powierzchni 2,3653 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę usJugową jako ”rzedsięwzięcia ”odstawowe - z dopuszczeniem 

rodzajów ”rzedsięwzięć, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko 
mowe być wymagany. Teren oznaczony symbolem N6/56.U - do ws”ólnego uwytkowania z terenem 

”rzylegJym ”oJowonym poza obszarem planu. 

2) Śo”uszcza się lokalizację uzu”eJniającej funkcji mieszkalnej wyJącznie na ”otrzeby wJasne inwestora 
(w tym odrębnych budynków mieszkalnych) - pod warunkiem, we jej ”owierzchnia uwytkowa nie ”rze-

kroczy 50% powierzchni funkcji podstawowej, a takwe ra”ort oddziaJywania na `rodowisko nie wy-

kluczy mowliwo`ci ws”ólnej lokalizacji funkcji mieszkalnej ze względu na rodzaj ”rzedsięwzięcia ”od-

stawowego. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi lub ciągi 
pieszojezdne oraz 12 m od ”rzylegJych lasów lub terenów ”lanowanych do zalesienia ｦ z zastrzewe-

niem warunków, o których mowa w § 5 pkt 7, a w sąsiedztwie istniejącej zabudowy - w linii tej za-

budowy wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 12 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 8 m. 

5) W nowych obiektach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospa-

dowych, a przy dachach o s”adku ”oJaci do 25 sto”ni obowiązuje zastosowanie `cianek attykowych 
kryjących s”adek ”oJaciŁ 

6) W obiektach istniejących, oznaczonych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

budowy, nadbudowy lub rozbudowy, do”uszcza się utrzymanie istniejącej wysoko`ci budynku, wy-

soko`ci elewacji frontowej i geometrii dachu. 

7) W ”ozostaJych obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku 

ich przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone 

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

8) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
9) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 50%. 

10) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
11) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 15 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 450 m2 oraz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL okre`lonych 

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

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej, których zakres oddziaJywania na `rodowisko mowe skutkować konieczno`cią 
ustanowienia obszaru ograniczonego uwytkowania na ”rzylegJych terenach ”ozbawionych tytuJu 
prawnego inwestora. 

2) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
3) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 
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6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnych. 

2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej 1 miejsce ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gospodarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od 
zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicz-

nych podziemnych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych i przemysJowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach. Od-

”rowadzenie `cieków ”rzemysJowych - zgodnie z wymaganiami okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych, 
w tym stosownie do ”otrzeb, ”o”rzez urządzenia ”odczyszczająceŁ Śo”uszcza się stosowanie indy-

widualnych oczyszczalni `cieków ”rzemysJowych oraz do czasu realizacji sieci kanalizacji `ciekowej, 
do”uszcza się od”rowadzenie wyJącznie `cieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorni-

ków bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jywowych wraz z powstaniem 

mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w separa-

tor substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc postojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 

urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

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

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na: 

a) 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla nieruchomo`ci nalewących do gminy Nowogard, 

b) 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla ”ozostaJych nieruchomo`ciŁ 

§ 13. TERENY źABUŚOWY USIUGOWśJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/58.U o powierzchni 0,1341 ha. 

2) N6/59.U o powierzchni 0,1341 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę usJugową - z wyJączeniem rodzajów ”rzedsięwzięć, dla których 
obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest wymagany bądu mowe być wymagany. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 3 m od linii rozgraniczających 
drogę lub ciąg ”ieszojezdnyŁ 

2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 12 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 8 m. 
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5) Obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu 

”oJaci gJównych od 35 do 45 sto”niŁ 
6) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
7) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 70%. 

8) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 10% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
9) Na liniach rozgraniczających drogę lub ciąg ”ieszojezdny obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieru-

chomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek budowlanych: 

1) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 9 m, 

2) powierzchni nie mniejszej niw 180 m2 oraz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL okre`lonych w ust. 3 

pkt 7 i 8, 

3) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

4) dostę”no`ci do drogi publicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJej drogi lub ciągu ”ieszojezdnegoŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od 
zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicz-

nych podziemnych montowanych na sieci wodociągowej. 

2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach. Do czasu realizacji 

sieci kanalizacji `ciekowej, do”uszcza się od”rowadzenie wyJącznie `cieków bytowych do indywidu-

alnych, szczelnych zbiorników bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jy-

wowych wraz z powstaniem mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

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

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na: 

a) 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla nieruchomo`ci nalewących do gminy Nowogard, 

b) 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla ”ozostaJych nieruchomo`ciŁ 
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§ 14. TERENY źABUŚOWY USIUGOWśJ 

1. OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/60.U o powierzchni 0,3554 ha. 

2) N6/61.U o powierzchni 0,2924 ha. 

3) N6/62.U o powierzchni 0,3516 ha. 

4) N6/63.U o powierzchni 0,3709 ha. 

5) N6/64.U o powierzchni 0,0729 ha. 

6) N6/65.U o powierzchni 0,2790 ha. 

7) N6/66.U o powierzchni 0,1436 ha. 

8) N6/67.U o powierzchni 0,4241 ha. 

9) N6/68.U o powierzchni 0,1397 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę usJugową - z wyJączeniem rodzajów ”rzedsięwzięć, dla których 
obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest wymagany bądu mowe być wymaganyŁ 

2) W budynkach usJugowych do”uszcza się lokalizację wbudowanej funkcji mieszkalnej - pod warunkiem, 

we ”owierzchnia uwytkowa funkcji mieszkalnej nie przekroczy 75% ”owierzchni funkcji usJugowejŁ 
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej na ”arterze budynków usJugowychŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi lub ciągi 
pieszojezdne oraz na terenie oznaczonym symbolem N6/62.U w odlegJo`ci 3 m od linii rozgraniczają-
cej drogę oznaczoną symbolem N6/4.KD.Z, a w sąsiedztwie istniejącej zabudowy - w linii tej zabu-

dowy wedJug rysunku ”lanuŁ Śo”uszcza się sytuowanie budynków bez”o`rednio ”rzy granicy sąsied-

niej dziaJki budowlanej ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 12 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 8 m. 

5) W nowych obiektach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospa-

dowych, a przy dachach o s”adku ”oJaci do 25 sto”ni obowiązuje zastosowanie `cianek attykowych 
kryjących s”adek ”oJaciŁ 

6) W obiektach istniejących, oznaczonych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

budowy, nadbudowy lub rozbudowy, do”uszcza się utrzymanie istniejącej wysoko`ci budynku, wy-

soko`ci elewacji frontowej i geometrii dachu. 

7) W ”ozostaJych obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku 

ich ”rzebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone 

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

8) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
9) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 50%. 

10) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
11) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieru-

chomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 9 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 180 m2 oraz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL okre`lonych 

w ust. 3 pkt 9 i 10 oraz w ust. 7 pkt 2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenach oznaczonych symbolami N6ł65ŁU, N6ł67ŁU ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej 

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

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnych. 

2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej 1 miejsce ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gospodarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od 
zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicz-

nych podziemnych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach oznaczonych symbola-

miŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji `ciekowej, do”uszcza się od”rowadzenie wyJącznie `cieków 
bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji 
zbiorników bezod”Jywowych wraz z ”owstaniem mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnych. Dopuszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

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

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na: 

a) 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla nieruchomo`ci nalewących do gminy Nowogard, 

b) 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla ”ozostaJych nieruchomo`ciŁ 

§ 15. TERENY źABUŚOWY USIUGOWśJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/69.U o powierzchni 1,9947 ha. 

2) N6/70.U o powierzchni 2,3034 ha. 

3) N6/71.U o powierzchni 0,7838 ha. 

4) N6/72.U o powierzchni 0,4284 ha. 

5) N6/73.U o powierzchni 0,2695 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę usJugową o`wiatyŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 611 ｦ Poz. 75 

 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi, a w są-
siedztwie istniejącej zabudowy - w linii tej zabudowy wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać czterechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 15 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 12 m. 

5) W nowych obiektach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospa-

dowych, a przy dachach o s”adku ”oJaci do 25 sto”ni obowiązuje zastosowanie `cianek attykowych 
kryjących s”adek ”oJaciŁ 

6) W obiektach istniejących, oznaczonych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

budowy, nadbudowy lub rozbudowy, do”uszcza się utrzymanie istniejącej wysoko`ci budynku, wy-

soko`ci elewacji frontowej i geometrii dachu. 

7) W ”ozostaJych obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku 

ich ”rzebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone 

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

8) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
9) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 40%. 

10) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 30% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
11) Na liniach rozgraniczających drogi obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych 

elementów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenie oznaczonym symbolem N6ł72ŁU ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony kon-

serwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanu. 

2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg oraz z ”rzylegJej drogi usytuowanej ”oza obszarem 

planu. 

2) W granicach terenu nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilo`ci co 
najmniej 1 miejsce ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od 
zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicz-

nych podziemnych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach. 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ropopochodnych. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa energiiŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 612 ｦ Poz. 75 

 

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

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 16. TEREN źABUŚOWY USIUGOWśJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/74.U o powierzchni 0,7037 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

1) Teren ”rzeznaczony ”od zabudowę usJugową kultu religijnego - ko`cióJŁ 
2) Śo”uszcza się lokalizację zabudowy uzu”eJniającej związanej z funkcjonowaniem ko`cioJa - pod wa-

runkiem, we ”owierzchnia uwytkowa tej zabudowy nie ”rzekroczy 100% ”owierzchni ko`cioJaŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi, 
a w sąsiedztwie istniejącej zabudowy - w linii tej zabudowy wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych zabudowy uzu”eJniającej nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć nowej zabudowy uzu”eJniającej nie mowe ”rzekraczać 11 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nowej zabudowy uzu”eJniającej nie mowe ”rzekraczać 7 m. 

5) W nowej zabudowie uzu”eJniającej innej niw gos”odarcza, obowiązuje stosowanie dachów syme-

trycznych, dwuspadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 35 do 45 sto”niŁ Śo”uszcza się stoso-

wanie ”oJaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) W nowych obiektach gos”odarczych obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwus”adowych 

o nachyleniu ”oJaci gJównych od 25 do 45 sto”niŁ 
7) W obiektach istniejących, oznaczonych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

budowy, nadbudowy lub rozbudowy, do”uszcza się utrzymanie istniejącej wysoko`ci budynku, wy-

soko`ci elewacji frontowej i geometrii dachu. 

8) W ”ozostaJych obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku 

ich ”rzebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone 

w pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 

9) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
10) Powierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać 40%. 

11) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
12) Obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej w pasie terenu o szeroko`ci minimum 3 m wzdJuw granic 

dziaJek ”rzylegających do dróg lub ciągów ”ieszojezdnych - z wyJączeniem doj`ć, ”odjazdów, miejsc 

postojowych i urządzeL budowlanychŁ 
13) Na liniach rozgraniczających drogi obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych 

elementów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Śo”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnio-

nych dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 20 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 800 m2 oraz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL okre`lonych 

w ust. 3 pkt 10 i 11 oraz w ust. 6 pkt 2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 
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6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych drógŁ 
2) W granicach terenu nalewy za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych w ilo`ci co naj-

mniej 1 miejsce ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

7. źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od 
zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicz-

nych podziemnych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach. 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ropopochodnych. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 17. TERENY OBSIUGI KOMUNIKACJI 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/75.KS o powierzchni 0,1072 ha. 

2) N6/76.KS o powierzchni 0,2600 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone ”od obsJugę komunikacji (istniejące stacje ”aliw) - z dopuszczeniem rodzajów 
”rzedsięwzięć, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko mowe być wy-

magany. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogęŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać jednejŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 8 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 5 m. 

5) Obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych o nachyleniu ”oJaci od 15 do 25 stopni. 

6) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
7) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 50%. 

8) Na liniach rozgraniczających drogi obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych 

elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej, których zakres oddziaJywania na `rodowisko mowe skutkować konieczno`cią 
ustanowienia obszaru ograniczonego uwytkowania na ”rzylegJych terenach ”ozbawionych tytuJu ”raw-

nego inwestora. 
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2) W przypadku magazynowania lub dystrybucji substancji ro”o”ochodnych obowiązuje stosowanie 
rozwiązaL technicznych zabez”ieczających zanieczyszczenie gruntu tymi substancjami. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJych drógŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogach. Zaopatrzenie 

w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych ”odziemnych montowanych na sieci wo-

dociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach. 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ropopochodnych. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 18. TEREN OBSIUGI KOMUNIKACJI 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/77.KS o powierzchni 1,0639 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren ”rzeznaczony ”od obsJugę komunikacji (parking na potrzeby cmentarza) - z wyJączeniem rodza-

jów ”rzedsięwzięć, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko mowe być 
wymagany. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowejŁ 
2) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 30% powierzchni terenu. 

3) Obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej w pasie terenu o szeroko`ci minimum 3 m wzdJuw granic 
dziaJek ”rzylegających do dróg lub ciągów ”ieszojezdnych - z wyJączeniem doj`ć, ”odjazdów, miejsc 

postojowych i urządzeL budowlanychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu wyJącznie z ”rzylegJego ciągu ”ieszojezdnegoŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarcze - z sieci wodociągowej w drodze. 
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2) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach drodze, wy”osawonej w 
separator substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się 
od”rowadzenie wód o”adowych do gruntu poprzez studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed 

przenikaniem substancji ropopochodnych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

3) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych urzą-
dzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na terenach 

zlewniowo związanychŁ 
4) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 

5) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 19. TERENY OBSIUGI KOMUNIKACJI 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/78.KS o powierzchni 0,1638 ha. 

2) N6/79.KS o powierzchni 0,2684 ha. 

3) N6/80.KS o powierzchni 0,2939 ha. 

4) N6/81.KS o powierzchni 0,3544 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone ”od obsJugę komunikacji - zes”oJy garawy z wyJączeniem rodzajów ”rzedsięwzięć, 
dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko mowe być wymagany. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi, a w są-
siedztwie istniejącej zabudowy - w linii tej zabudowy wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać jednejŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 7 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 3 m. 

5) Obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych o dowolnym nachyleniu ”oJaciŁ 
6) W obiektach istniejących, oznaczonych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

budowy, nadbudowy lub rozbudowy, do”uszcza się utrzymanie istniejącej wysoko`ci budynku, wy-

soko`ci elewacji frontowej i geometrii dachu. 

7) W ”ozostaJych obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku 

ich ”rzebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone 

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

8) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
9) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 80%. 

10) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci stosownie do stanu wJadania i pod warunkiem zapewnienia 

dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek budowlanych dostę”no`ci do ciągów ”ieszojezdnych (dojazdu 

i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 
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6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z przylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarcze - z sieci wodociągowej w drogach. 

2) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z ”odjazdów - do gruntu poprzez studzienki z wkJadem zabezpieczającym przed przenikaniem 

substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

3) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
4) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

5) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na: 

a) 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla nieruchomo`ci nalewących do gminy Nowogard, 

b) 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - dla ”ozostaJych nieruchomo`ciŁ 

§ 20. TEREN OBSIUGI KOMUNIKACJI 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/82.KS o powierzchni 0,3053 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren ”rzeznaczony ”od obsJugę komunikacji (”arking na ”otrzeby obsJugi trans”ortu cięwkiego)Ł 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowejŁ 
2) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% powierzchni terenu. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu z ”rzylegJych drógŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarcze - z sieci wodociągowej w drodze. 

2) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach drodze, wy”osawonej w 
separator substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się 
od”rowadzenie wód o”adowych do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed 

przenikaniem substancji ropopochodnych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

3) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
4) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 
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5) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 21. TERENY SPORTU I REKREACJI 

1. OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/83.US o powierzchni 0,7643 ha. 

2) N6/84.US o powierzchni 0,6881 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny przeznaczone na cele sportu i rekreacji - urządzenia s”ortowe z wyJączeniem rodzajów ”rzed-

sięwzięć, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko mowe być wyma-

gany. 

2) Śo”uszcza się lokalizację obiektów kubaturowych związanych wyJącznie z obsJugą sanitarno-socjalną 
urządzeL s”ortowychŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogęŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać jednejŁ 
3) Wysoko`ć obiektu nie mowe ”rzekraczać 7 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 4 m. 

5) Obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych o nachyleniu ”oJaci od 15 do 25 sto”niŁ 
6) Obowiązuje zakaz lokalizacji: 

a) obiektów o charakterze kontenerowym lub tymczasowym, 

b) tymczasowych obiektów handlowych i gastronomicznych, 

c) no`ników reklamowych. 

7) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 2%. 

8) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 30% powierzchni terenu. 

9) Na liniach rozgraniczających drogę obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych 

elementów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJej drogi lub ciągu ”ieszojezdnegoŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarcze - z sieci wodociągowej w drodze. 

2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drodze. 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drodze, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ropopochodnych. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 
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7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami. Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 22. TERENY ROLNICZE 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/85.R o powierzchni 10,1694 ha. 

2) N6/86.R o powierzchni 0,1568 ha. 

3) N6/87.R o powierzchni 0,0776 ha. 

4) N6/88.R o powierzchni 0,0448 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny rolnicze. 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

Obowiązuje zakaz zabudowy, z wyJączeniem lokalizacji budowli rolniczych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązują zasady ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na terenach 

zlewniowo związanychŁ 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

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

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/89.RM,RU o powierzchni 1,8946 ha. 

2) N6/90.RM,RU o powierzchni 0,3693 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę zagrodową i obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach rolnych - 

z dopuszczeniem rodzajów ”rzedsięwzięć, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na 
`rodowisko mowe być wymagany. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUDOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogiŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać dwóchŁ 
3) Wysoko`ć budynków mieszkalnych nie mowe ”rzekraczać 10 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej budynków mieszkalnych nie mowe ”rzekraczać 4 m. 

5) W budynkach mieszkalnych obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych lub wie-

lospadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 35 do 45 sto”niŁ Śo”uszcza się stosowanie ”oJaci da-

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

6) W obiektach inwentarskich, gos”odarczych lub garawach obowiązuje stosowanie dachów symetrycz-

nych, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 15 do 45 stopni. 
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7) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

8) Powierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać 40%. 

9) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 40% powierzchni dziaJki budowlanejŁ 
10) Obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej w pasie terenu o szeroko`ci minimum 3 m wzdJuw granic 

dziaJek ”rzylegających do dróg - z wyJączeniem doj`ć, ”odjazdów, miejsc postojowych i urządzeL bu-

dowlanych. 

11) Na liniach rozgraniczających drogi obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych 

elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązują zasady ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych drógŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej 1 miejsce ”ostojowe na kawde nowe mieszkanie. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od zao”atrzenia 

w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepi-

sami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych podziem-

nych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach. 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ropopochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu poprzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

7. STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 24. TERENY OBIśKTÓW PROŚUKCYJNYCH, SKIAŚÓW I MAGAźYNÓW 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/91.P,S o powierzchni 10,2251 ha. 

2) N6/92.P,S o powierzchni 2,3049 ha. 

3) N6/93.P,S o powierzchni 3,7518 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę ”rodukcyjno-magazynową oraz skJady z dopuszczeniem rodza-

jów ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których obowiązek s”orządzenia 
ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest wymagany bądu mowe być wymagany. 
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3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi lub ciągi 
pieszojezdne oraz w odlegJo`ci 8 m od osi istniejących na”owietrznych linii elektroenergetycznych 
15 kV - do czasu ich przebudowy lub likwidacji i 12 m od ”rzylegJych lasów lub terenów ”lanowa-

nych do zalesienia - z zastrzeweniem warunków, o których mowa w § 5 pkt 7. 

2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 18 m. Ograniczenie wysoko`ci nie dotyczy wysoko`ci 

urządzeL technologicznychŁ 
4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 12 m. 

5) Obowiązuje zastosowanie `cianek attykowych kryjących s”adek ”oJaci w dachach jednospadowych 

o s”adku ”oJaci do 15 sto”niŁ 
6) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
7) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 50%. 

8) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
9) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciąg ”ieszojezdny obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 40 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 5Ł000 m2 oraz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL okre`lonych 

w ust. 3 pkt 7 i 8 oraz w ust. 6 pkt 2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej, których zakres oddziaJywania na `rodowisko mowe skutkować konieczno`cią 
ustanowienia obszaru ograniczonego uwytkowania na ”rzylegJych terenach ”ozbawionych tytuJu 
prawnego inwestora. 

2) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
3) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągu ”ieszojezdnegoŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej: 

a) dla funkcji produkcyjnej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 3 osoby zatrudnione lub na kawde 75 m2 

”owierzchni uwytkowej tej funkcji, 
b) dla funkcji skJadowej i magazynowej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 3 osoby zatrudnione lub na 

kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowej tej funkcjiŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od 
zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych, 

a takwe na cele ”rodukcyjne wodochJonne do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z jednego, indywidual-

nego ujęcia wody - zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - 
z hydrantów ulicznych ”odziemnych montowanych na sieci wodociągowej lub wJasnych zbiorników 
”rzeciw”owarowychŁ 
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2) Od”rowadzenie `cieków bytowych i przemysJowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach. Od-

”rowadzenie `cieków ”rzemysJowych - zgodnie z wymaganiami okre`lonymi w przepisach odrębnych, 
w tym stosownie do ”otrzeb, ”o”rzez urządzenia ”odczyszczająceŁ Śo”uszcza się stosowanie indy-

widualnych oczyszczalni `cieków ”rzemysJowych oraz do czasu realizacji sieci kanalizacji `ciekowej, 
do”uszcza się od”rowadzenie wyJącznie `cieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorni-

ków bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jywowych wraz z powstaniem 

mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z ”odjazdów, ”laców manewrowych i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu poprzez 

studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

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

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. Gospodarka odpadami przemysJowymi na zasadach okre`lonych 

w przepisach odrębnychŁ 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

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

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/94.P,S,U o powierzchni 4,4580 ha. 

2) N6/95.P,S,U o powierzchni 3,5050 ha. 

3) N6/96.P,S,U o powierzchni 2,0445 ha. 

4) N6/97.P,S,U o powierzchni 1,0483 ha. 

5) N6/98.P,S,U o powierzchni 7,2276 ha. 

6) N6/99.P,S,U o powierzchni 2,4044 ha. 

7) N6/100.P,S,U o powierzchni 1,1190 ha. 

8) N6/101.P,S,U o powierzchni 5,3481 ha. 

9) N6/102.P,S,U o powierzchni 2,4092 ha. 

10) N6/103.P,S,U o powierzchni 2,0023 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę ”rodukcyjno-magazynową, skJady oraz zabudowę usJugową jako 
”rzedsięwzięcia ”odstawowe - z wyJączeniem rodzajów ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest 
wymagany. 

2) Śo”uszcza się lokalizację uzu”eJniającej funkcji mieszkalnej wyJącznie na ”otrzeby wJasne inwestora - 
pod warunkiem, we jej ”owierzchnia uwytkowa nie ”rzekroczy 30% powierzchni funkcji podstawowej, 

a takwe ra”ort oddziaJywania na `rodowisko nie wykluczy mowliwo`ci ws”ólnej lokalizacji funkcji 
mieszkalnej ze względu na rodzaj ”rzedsięwzięcia ”odstawowegoŁ 

3) Na terenach oznaczonych symbolami N6/96.P,S,U, N6/97.P,S,U, N6/98.P,S,U dopuszcza się lokali-
zację bocznic kolejowych z urządzeniami rozJadunkowymi. 
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3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi lub ciągi 
pieszojezdne oraz w odlegJo`ci 8 m od osi istniejących na”owietrznych linii elektroenergetycznych 
15 kV - do czasu ich przebudowy lub likwidacji, a takwe w odlegJo`ci 10 m od granicy ”rzylegJych te-

renów kolejowych lub 20 m od osi skrajnego toru kolejowego - wedJug rysunku planu oraz 

w sąsiedztwie istniejącej zabudowy - w linii tej zabudowy wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 18 m. Ograniczenie wysoko`ci nie dotyczy wysoko`ci 

urządzeL technologicznychŁ 
4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 12 m. 

5) Obowiązuje zastosowanie `cianek attykowych kryjących s”adek ”oJaci w dachach jednospadowych 

o s”adku ”oJaci do 15 sto”niŁ 
6) W obiektach istniejących, oznaczonych w planie jako obiekty do zachowania, w przypadku ich prze-

budowy, nadbudowy lub rozbudowy, do”uszcza się utrzymanie istniejącej wysoko`ci budynku, wy-

soko`ci elewacji frontowej i geometrii dachu. 

7) W ”ozostaJych obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku 

ich ”rzebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone 

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

8) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
9) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 50%. 

10) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
11) Na terenach oznaczonych symbolami N6/96.P,S,U, N6/97.P,S,U, N6/98.P,S,U, N6/99.P,S,U, 

N6ł100ŁP,S,U ustala się nie”rzekraczalne linie zadrzewienia i zakrzewienia w odlegJo`ci 15 m od osi 

skrajnego toru kolejowego - wedJug rysunku ”lanuŁ 
12) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 30 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 3Ł000 m2 oraz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL okre`lonych 

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

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej, których zakres oddziaJywania na `rodowisko mowe skutkować konieczno`cią 
ustanowienia obszaru ograniczonego uwytkowania na ”rzylegJych terenach ”ozbawionych tytuJu ”raw-

nego inwestora. 

2) W przypadku magazynowania lub dystrybucji substancji ro”o”ochodnych obowiązuje stosowanie 
rozwiązaL technicznych zabez”ieczających zanieczyszczenie gruntu tymi substancjami. 

3) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w przepisach odrębnychŁ 
4) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej: 

a) dla funkcji produkcyjnej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 3 osoby zatrudnione lub na kawde 75 m2 

”owierzchni uwytkowej tej funkcji, 
b) dla funkcji skJadowej i magazynowej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 3 osoby zatrudnione lub na 

kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowej tej funkcji, 
c) dla funkcji usJugowej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowej tej funkcjiŁ 
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3) Na terenie oznaczonym symbolem N6/95.P,S,U obowiązuje zasada sJuwebno`ci obsJugi komunikacyj-

nej terenu oznaczonego symbolem N6/122.E. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od 
zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych, 

a takwe na cele ”rodukcyjne wodochJonne do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z jednego, indywidual-

nego ujęcia wody - zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - 
z hydrantów ulicznych ”odziemnych montowanych na sieci wodociągowej lub wJasnych zbiorników 
”rzeciw”owarowychŁ 

2) Od”rowadzenie `cieków bytowych i przemysJowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach. Od-

”rowadzenie `cieków ”rzemysJowych - zgodnie z wymaganiami okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych, 
w tym stosownie do ”otrzeb, ”o”rzez urządzenia ”odczyszczająceŁ Śo”uszcza się stosowanie indy-

widualnych oczyszczalni `cieków ”rzemysJowych oraz do czasu realizacji sieci kanalizacji `ciekowej, 
do”uszcza się od”rowadzenie wyJącznie `cieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorni-

ków bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jywowych wraz z powstaniem 

mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 

b) z ”odjazdów, ”laców manewrowych i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu poprzez 

studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

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

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. Gospodarka odpadami przemysJowymi na zasadach okre`lonych w przepi-

sach odrębnychŁ 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 26. TERENY LASÓW 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/104.ZL o powierzchni 0,3058 ha. 

2) N6/105.ZL o powierzchni 0,2327 ha. 

3) N6/106.ZL o powierzchni 1,8321 ha. 

4) N6/107.ZL o powierzchni 0,2253 ha. 

5) N6/108.ZL o powierzchni 1,1091 ha. 

6) N6/109.ZL o powierzchni 1,3804 ha. 

7) N6/110.ZL o powierzchni 3,4018 ha. 

8) N6/111.ZL o powierzchni 1,0276 ha. 

9) N6/112.ZL o powierzchni 2,5283 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny przeznaczone do zalesienia - z wyJączeniem zalesieL, dla których obowiązek s”orządzenia ra-

”ortu oddziaJywania na `rodowisko mowe być wymagany. 
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3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej - z wyJączeniem obiektów związanych z gospo-

darką le`nąŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązują zasady ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na terenach 

zlewniowo związanychŁ 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 27. TERENY ZIELENI PARKOWEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/113.ZP o powierzchni 0,1026 ha. 

2) N6/114.ZP o powierzchni 0,1468 ha. 

3) N6/115.ZP o powierzchni 1,3364 ha. 

4) N6/116.ZP o powierzchni 0,5532 ha. 

5) N6/117.ZP o powierzchni 0,9482 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone na zieleL ”arkowąŁ 

3. ZASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowejŁ 
2) Śo”uszcza się lokalizację urządzeL s”ortowych ”od warunkiem, we ich ”owierzchnia nie ”rzekroczy 

20% powierzchni terenu. 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji: 
a) obiektów usJugowych o charakterze kontenerowym lub tymczasowym, 

b) no`ników reklamowych na`ciennych i wolno stojącychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy przyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenie oznaczonym symbolem N6ł116ŁźP ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
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7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarcze - z sieci wodociągowej w drogach. 

2) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
3) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

4) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 28. TEREN OGROŚÓW ŚźIAIKOWYCH 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/118.ZD o powierzchni 0,5581 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

1) Teren ogrodów dziaJkowych - do dalszego uwytkowaniaŁ 
2) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej ”rzeznaczonej na pobyt ludzi. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać jednejŁ 
2) Wysoko`ć obiektu nie mowe ”rzekraczać 7 m. 

3) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 4 m. 

4) Obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych o nachyleniu ”oJaci od 15 do 25 sto”niŁ 
5) Obowiązuje zakaz lokalizacji: 

a) obiektów o charakterze kontenerowym lub tymczasowym, 

b) no`ników reklamowych na`ciennych i wolno stojącychŁ 
6) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 10%. 

7) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 80% powierzchni terenu. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu z ciągu ”ieszojezdnegoŁ 

6Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 29. TEREN CMENTARZA 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/119.ZC o powierzchni 5,1754 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren przeznaczony na cmentarz. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Obowiązuje zakaz zabudowy z wyJączeniem obiektów związanych z funkcjonowaniem cmentarza. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 626 ｦ Poz. 75 

 

2) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 8 m od osi istniejących na”owietrznych linii 
elektroenergetycznych 15 kV - do czasu ich przebudowy lub likwidacji. 

3) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać jednejŁ 
4) Wysoko`ć obiektu nie mowe ”rzekraczać 10 m. 

5) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 5 m. 

6) Obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych o nachyleniu ”oJaci do 50 sto”niŁ 
7) Obowiązuje zakaz lokalizacji: 

a) obiektów o charakterze kontenerowym lub tymczasowym, 

b) no`ników reklamowych na`ciennych i wolno stojącychŁ 
8) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 2%. 

9) Powierzchnia terenów zieleni wysokiej i `redniej, wyJączonych z wykorzystywania na cele grzebalne, 

nie mowe być mniejsza niw 20%. 

10) Obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w drogach. Zaopatrzenie w wodę na 
cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych ”odziemnych montowanych na sieci wodociągowejŁ 

2) Od”rowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach. Do czasu realizacji 

sieci kanalizacji `ciekowej, do”uszcza się od”rowadzenie `cieków do indywidualnych, szczelnych 

zbiorników bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jywowych wraz z po-

wstaniem mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowej 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone, 

b) z nawierzchni utwardzonych - do gruntu poprzez studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed 

przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

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

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 30. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKI 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/120.E o powierzchni 0,0159 ha. 

2) N6/121.E o powierzchni 0,0084 ha. 
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3) N6/122.E o powierzchni 0,0065 ha. 

4) N6/123.E o powierzchni 0,0079 ha. 

5) N6/124.E o powierzchni 0,0043 ha. 

6) N6/125.E o powierzchni 0,0227 ha. 

7) N6/126.E o powierzchni 0,0330 ha. 

8) N6/127.E o powierzchni 0,0120 ha. 

9) N6/128.E o powierzchni 0,0167 ha. 

10) N6/129.E o powierzchni 0,0073 ha. 

11) N6/130.E o powierzchni 0,0262 ha. 

12) N6/131.E o powierzchni 0,0116 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki - istniejące stacje transformatorowe. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA ZABUDOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Gabaryty i formy urządzeL - do utrzymania wedJug stanu istniejącegoŁ 
2) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 10%. 

3) Na liniach rozgraniczających obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elemen-

tów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Zasilanie w energię elektryczną z napowietrznych sieci elektroenergetycznych 15 kV lub kablowych 

sieci elektroenergetycznych 15 kV w drogach. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 31. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKI 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/132.E o powierzchni 0,0164 ha. 

2) N6/133.E o powierzchni 0,0036 ha. 

3) N6/134.E o powierzchni 0,0036 ha. 

4) N6/135.E o powierzchni 0,0037 ha. 

5) N6/136.E o powierzchni 0,0036 ha. 

6) N6/137.E o powierzchni 0,0036 ha. 

7) N6/138.E o powierzchni 0,0036 ha. 

8) N6/139.E o powierzchni 0,0036 ha. 

9) N6/140.E o powierzchni 0,0039 ha. 

10) N6/141.E o powierzchni 0,0043 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki - planowane stacje transformatorowe. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Gabaryty i forma urządzeL - wedJug standardów stosowanych ”rzez dys”onenta infrastruktury tech-

nicznej elektroenergetyki. 

2) W przypadku realizacji indywidualnej zabudowy kubaturowej - obowiązuje wysoko`ć obiektów do 
6 m, wysoko`ć elewacji frontowych do 3 m oraz dachy symetryczne o nachyleniu ”oJaci co najmniej 

25 stopni. 
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3) Powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekraczać 60%. 

4) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20%. 

5) Na liniach rozgraniczających obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elemen-

tów betonowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenach oznaczonych symbolami N6ł137Łś, N6ł138Łś ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej 

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

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia prac 

ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJych drógŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Zasilanie w energię elektryczną z napowietrznych sieci elektroenergetycznych 15 kV lub kablowych 

sieci elektroenergetycznych 15 kV w drogach. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 32. TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - GAZOWNICTWA 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/142.G o powierzchni 0,0044 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren infrastruktury technicznej gazownictwa - istniejąca stacja redukcyjna gazu II-go stopnia. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Gabaryty i formy urządzenia - do utrzymania wedJug stanu istniejącegoŁ 
2) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 10%. 

3) Na liniach rozgraniczających obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elemen-

tów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu z ”rzylegJej drogiŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 
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7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 33. TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - GAZOWNICTWA 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/143.G o powierzchni 0,0463 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren infrastruktury technicznej gazownictwa - planowana stacja redukcyjna gazu II-go stopnia. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Gabaryty i formy urządzenia - wedJug wymagaL technologicznychŁ 
2) Na obrzewach terenu obowiązuje nasadzenie zielenią wysoką i niskąŁ 
3) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 10%. 

4) Na liniach rozgraniczających obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elemen-

tów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu z ”rzylegJej drogiŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 34. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIźACJI _CIśKOWśJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/144.K o powierzchni 0,0447 ha. 

2) N6/145.K o powierzchni 0,0089 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny infrastruktury technicznej kanalizacji - istniejące ”rze”om”ownie `ciekówŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowejŁ 
2) Na obrzewach terenów obowiązuje nasadzenie zielenią wysoką i niskąŁ 
3) Na liniach rozgraniczających obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elemen-

tów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJych drógŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele konserwatorskie - z sieci wodociągowej w drogach. 
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2) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 35. TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIźACJI _CIśKOWśJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/146.K o powierzchni 0,1130 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren infrastruktury technicznej kanalizacji - istniejąca oczyszczalnia `cieków do likwidacjiŁ Planowa-

na przepom”ownia `ciekówŁ 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowejŁ 
2) Na obrzewach terenów obowiązuje nasadzenie zielenią wysoką i niskąŁ 
3) Na liniach rozgraniczających obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elemen-

tów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJej drogiŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNEJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele konserwatorskie - z sieci wodociągowej w drodze. 

2) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 36. TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIźACJI _CIEKOWEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/147.K o powierzchni 0,0353 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren infrastruktury technicznej kanalizacji - planowana przepom”ownia `ciekówŁ 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowejŁ 
2) Na obrzewach terenów obowiązuje nasadzenie zielenią wysoką i niskąŁ 
3) Na liniach rozgraniczających obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elemen-

tów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu z ”rzylegJej drogi. 
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6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele konserwatorskie - z sieci wodociągowej w drogach. 

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

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 37. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/148.K o powierzchni 0,0300 ha. 

2) N6/149.K o powierzchni 0,0242 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny infrastruktury technicznej kanalizacji - planowane separatory substancji ropopochodnych. 

3. ZASADY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowejŁ 
2) Na obrzewach terenów obowiązuje nasadzenie zielenią wysoką i niskąŁ 
3) Na liniach rozgraniczających obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elemen-

tów betonowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele konserwatorskie - z sieci wodociągowej w drogach. 

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

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 38. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/1.KD.G o powierzchni 1,8903 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Istniejąca droga ”ubliczna kategorii wojewódzkiej w klasie drogi gJównej (w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 144). 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna od 25 m do 28 m. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

3) Zatoki parkingowe i komunikacji publicznej obsadzone zielenią wysoką tworzącą sz”aleryŁ 
4) Jednostronna `ciewka rowerowaŁ 
5) Dwustronne chodniki. 

6) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 632 ｦ Poz. 75 

 

5. ZASADY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) WJączenia komunikacyjne w dalszy ”rzebieg drogi wojewódzkiej nr 144 poza obszarem planu. 

2) WJączenia komunikacyjne do drogi wojewódzkiej ”o”rzez drogi istniejące i nowe drogi zbiorcze. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym - wedJug stanu istniejącegoŁ 
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji nowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym, a ”rzej`cia infra-

struktury technicznej ”od drogą nie mowe skutkować uszkodzeniem nawierzchni. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 39. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/2.KD.G o powierzchni 1,8086 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Istniejąca droga ”ubliczna kategorii wojewódzkiej w klasie drogi gJównej (w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 106). 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna od 15 m do 30 m. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

3) W poszerzeniu pasa drogowego - jednostronny ”as zieleni wysokiej wedJug rysunku ”lanuŁ 
4) Zatoki komunikacji publicznej. 

5) Dwustronne chodniki. 

6) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nalewy 

przyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do ”otrzeb, obowiązuje 
zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

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

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) WJączenia komunikacyjne w dalszy ”rzebieg drogi wojewódzkiej nr 106 poza obszarem planu. 

2) WJączenia komunikacyjne do drogi wojewódzkiej ”o”rzez drogi istniejące i nowe drogi zbiorcze. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym - wedJug stanu istniejącegoŁ 
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3) Obowiązuje zakaz lokalizacji nowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym, a ”rzej`cia infra-

struktury technicznej pod drogą nie mowe skutkować uszkodzeniem nawierzchni. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 40. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/3.KD.Z o powierzchni 2,7082 ha. 

2) N6/4.KD.Z o powierzchni 0,5478 ha. 

3) N6/5.KD.Z o powierzchni 0,7252 ha. 

4) N6/6.KD.Z o powierzchni 0,1988 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Planowane odcinki drogi publicznej kategorii gminnej w klasie drogi zbiorczej. 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - 25 m dróg oznaczonych symbolami N6/3.KD.Z, N6/5.KD.Z, 

N6/6.KD.Z i 20 m drogi oznaczonej symbolem N6/4.KD.Z. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Jednostronne pasy zieleni wysokiej. 

4) Jednostronne `ciewki roweroweŁ 
5) Jednostronne chodniki. 

6) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami N6/1.KD.G, N6/2.KD.G oraz w dalszy 

przebieg drogi poza obszarem planu. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających: 
a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 

c) sieci kanalizacji `ciekowej tJocznej o `rednicy do 125 mm, 

d) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 
z wydzielonych dziaJek budowlanych, 

e) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
f) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

g) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

h) sieci telekomunikacyjnej, 

i) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 
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§ 41. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1. OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/7.KD.L o powierzchni 0,9378 ha. 

2) N6/8.KD.L o powierzchni 0,5433 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejące drogi ”ubliczne kategorii gminnej w klasie dróg lokalnychŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - zmienna od 12 m do 23 m. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Jednostronne `ciewki roweroweŁ 
4) Dwustronne i jednostronne chodniki. 

5) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. ZASADY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami N6/1.KD.G, N6/3.KD.Z oraz w dalszy 

”rzebieg dróg ”oza obszarem planu. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym - wedJug stanu istniejącego oraz dodatko-

wej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji `ciekowej tJocznej o `rednicy do 125 mm, 

d) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 
z wydzielonych dziaJek budowlanych, 

e) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
f) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

g) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

h) sieci telekomunikacyjnej, 

i) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 42. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/9.KD.L o powierzchni 0,8381 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Planowana droga publiczna kategorii gminnej w klasie drogi lokalnej. 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna od 12 m do 20 m. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

3) W poszerzeniu pasa drogowego - jednostronny pas zieleni wysokiej z zatokami parkingowymi. 

4) Jednostronna `ciewka rowerowaŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 635 ｦ Poz. 75 

 

5) Dwustronne chodniki. 

6) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do drogi oznaczonej symbolem N6/2.KD.G oraz w dalszy przebieg drogi po-

za obszarem planu. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym - wedJug stanu istniejącego oraz dodatko-

wej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji `ciekowej tJocznej o `rednicy do 125 mm, 

d) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 
z wydzielonych dziaJek budowlanych, 

e) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
f) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

g) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

h) sieci telekomunikacyjnej, 

i) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCZNEJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 43. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/10.KD.D o powierzchni 0,6637 ha. 

2) N6/11.KD.D o powierzchni 0,2533 ha. 

3) N6/12.KD.D o powierzchni 1,2035 ha. 

4) N6/13.KD.D o powierzchni 0,0793 ha. 

5) N6/14.KD.D o powierzchni 0,2561 ha. 

6) N6/15.KD.D o powierzchni 0,3038 ha. 

7) N6/16.KD.D o powierzchni 0,2378 ha. 

8) N6/17.KD.D o powierzchni 0,0722 ha. 
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2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejące drogi ”ubliczne kategorii gminnej w klasie dróg dojazdowych, w tym droga oznaczona sym-

bolem N6ł17ŁKŚŁŚ do ws”ólnego uwytkowania z ”rzylegJym terenem poza obszarem planu. 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - zmienne wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Dwustronne i jednostronne chodniki. 

4) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami N6/1.KD.G, N6/2.KD.G, N6/4.KD.Z, 

N6/10.KD.D, N6/11.KD.D, N6/12.KD.D, N6/13.KD.D, N6/18.KD.D, N6/22.KD.D oraz w dalsze przebiegi 

dróg ”oza obszarem planu. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej - wedJug stanu istniejącegoŁ Śo”uszcza się lokalizację nowej, 
uzu”eJniającej infrastruktury technicznejŁ 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 44. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/18.KD.D o powierzchni 0,3854 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Istniejąca droga ”ubliczna kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej. 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 25 m. 

2) Dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Śwustronne zatoki ”arkingowe obsadzone zielenią wysoką tworzącą sz”aleryŁ 
4) Dwustronne chodniki. 

5) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami N6/16.KD.D, N6/25.KD.D. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej - wedJug stanu istniejącegoŁ Śo”uszcza się lokalizację nowej, 
uzu”eJniającej infrastruktury technicznejŁ 
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7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 45. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/19.KD.D o powierzchni 0,3103 ha. 

2) N6/20.KD.D o powierzchni 0,4096 ha. 

3) N6/21.KD.D o powierzchni 0,8374 ha. 

4) N6/22.KD.D o powierzchni 0,3377 ha. 

5) N6/23.KD.D o powierzchni 0,7831 ha. 

6) N6/24.KD.D o powierzchni 0,0687 ha. 

7) N6/25.KD.D o powierzchni 0,3146 ha. 

8) N6/26.KD.D o powierzchni 0,2284 ha. 

9) N6/27.KD.D o powierzchni 0,5588 ha. 

10) N6/28.KD.D o powierzchni 0,1715 ha. 

11) N6/29.KD.D o powierzchni 0,1762 ha. 

12) N6/30.KD.D o powierzchni 0,1775 ha. 

13) N6/31.KD.D o powierzchni 0,6145 ha. 

14) N6/32.KD.D o powierzchni 0,3614 ha. 

15) N6/33.KD.D o powierzchni 0,1501 ha. 

16) N6/34.KD.D o powierzchni 0,1736 ha. 

17) N6/35.KD.D o powierzchni 0,6538 ha. 

18) N6/36.KD.D o powierzchni 0,0986 ha. 

19) N6/37.KD.D o powierzchni 0,1230 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Planowane drogi publiczne kategorii gminnej w klasie dróg dojazdowychŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających: 
a) 12 m dróg oznaczonych symbolami N6/20.KD.D, N6/22.KD.D, N6/23.KD.D, N6/36.KD.D, 

b) 15 m dróg oznaczonych symbolami N6/21.KD.D, N6/37.KD.D, 

c) 10 m dróg oznaczonych symbolami N6/19.KD.D, N6/24.KD.D, N6/29.KD.D, N6/30.KD.D, 

N6/32.KD.D, N6/33.KD.D, N6/34.KD.D, N6/35.KD.D, 

d) 9 m, 15 m i 29 m drogi oznaczonej symbolem N6/25.KD.D, 

e) 9 m, 12 m i 13 m drogi oznaczonej symbolem N6/26.KD.D, 

f) 16 m i 20 m drogi oznaczonej symbolem N6/27.KD.D, 

g) 10 m i 12 m drogi oznaczonej symbolem N6/28.KD.D, N6/29.KD.D. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) W drogach oznaczonych symbolami N6/21.KD.D, N6/25.KD.D, N6/26.KD.D, N6/27.KD.D dwustron-

ne lub jednostronne zatoki ”arkingowe obsadzone zielenią wysoką tworzącą sz”aleryŁ 
4) Dwustronne i jednostronne chodniki. 

5) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenach oznaczonych symbolami N6/26.KD.D, N6/28.KD.D, N6/29.KD.D, N6/31.KD.D ustanawia 

się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug ry-

sunku planu. 

2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 
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b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami N6/2.KD.G, N6/3.KD.Z, N6/7.KD.L, 

N6/8.KD.L, N6/9.KD.L, N6/10.KD.D, N6/11.KD.D, N6/18.KD.D, N6/25.KD.D, N6/31.KD.D, N6/32.KD.D, 

N6/23.KD.23, N6/34.KD.D, N6/35.KD.D, N6/38.KD.D oraz w dalsze ”rzebiegi dróg ”oza obszarem planu. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym - wedJug stanu istniejącego oraz dodatko-

wej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji `ciekowej tJocznej o `rednicy do 125 mm, 

d) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 
z wydzielonych dziaJek budowlanych, 

e) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
f) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

g) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

h) sieci telekomunikacyjnej. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 46. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/38.KD.D o powierzchni 0,2303 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Planowana droga publiczna kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej. 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 34 m. 

2) Dwie jezdnie z jednym pasem ruchu. 

3) Jednostronne chodniki. 

4) Jednostronne chodniki. 

5) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNEJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami N6/33.KD.D, N6/34.KD.D, N6/35.KD.D. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających: 
a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
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c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 
z wydzielonych dziaJek budowlanych, 

d) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 47. TERENY KOMUNIKACJI - CIĄGÓW PIśSźOJśźŚNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/39.KPj o powierzchni 0,0489 ha. 

2) N6/40.KPj o powierzchni 0,2387 ha. 

3) N6/41.KPj o powierzchni 0,2800 ha. 

4) N6/42.KPj o powierzchni 0,1720 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejące ciągi ”ieszojezdneŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - zmienne wedJug stanu istniejącegoŁ 
2) Obowiązuje kolorystyczne lub materiaJowe wyrównienie ”asów ruchu samochodowego oraz zastoso-

wanie konstrukcji nawierzchni umowliwiających ruch ”ojazdów ty”u cięwkiegoŁ 
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do drogi oznaczonej symbolem N6/1.KD.G, N6/14.KD.D, N6/16.KD.D oraz 

w dalsze ”rzebiegi ciągów ”oza obszarem planu. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych ”owierzchniowe do sieci kanalizacji deszczowej w ciągach ”ieszo-

jezdnych. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej - wedJug stanu istniejącegoŁ Śo”uszcza się lokalizację nowej, 
uzu”eJniającej infrastruktury technicznejŁ 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 48. TERENY KOMUNIKACJI - CIĄGÓW PIśSźOJśźŚNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/43.KPj o powierzchni 0,2967 ha. 

2) N6/44.KPj o powierzchni 0,1700 ha. 

3) N6/45.KPj o powierzchni 0,0847 ha. 

4) N6/46.KPj o powierzchni 0,0642 ha. 

5) N6/47.KPj o powierzchni 0,0430 ha. 

6) N6/48.KPj o powierzchni 0,0680 ha. 

7) N6/49.KPj o powierzchni 0,1487 ha. 

8) N6/50.KPj o powierzchni 0,0335 ha. 

9) N6/51.KPj o powierzchni 0,0115 ha. 
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10) N6/52.KPj o powierzchni 0,1047 ha. 

11) N6/53.KPj o powierzchni 0,0797 ha. 

12) N6/54.KPj o powierzchni 0,3508 ha. 

13) N6/55.KPj o powierzchni 0,2131 ha. 

14) N6/56.KPj o powierzchni 0,0406 ha. 

15) N6/57.KPj o powierzchni 0,1932 ha. 

16) N6/58.KPj o powierzchni 0,1713 ha. 

17) N6/59.KPj o powierzchni 0,1579 ha. 

18) N6/60.KPj o powierzchni 0,1520 ha. 

19) N6/61.KPj o powierzchni 0,1557 ha. 

20) N6/62.KPj o powierzchni 0,1005 ha. 

21) N6/63.KPj o powierzchni 0,0968 ha. 

22) N6/64.KPj o powierzchni 0,0586 ha. 

23) N6/65.KPj o powierzchni 0,0593 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Planowane ciągi ”ieszojezdneŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - zmienne wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) Obowiązuje kolorystyczne lub materiaJowe wyrównienie ”asów ruchu samochodowego oraz zastoso-

wanie konstrukcji nawierzchni umowliwiających ruch ”ojazdów ty”u cięwkiegoŁ 
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci. 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenach oznaczonych symbolami N6/59.KPj, N6/60.KPj, N6/61.KPj, N6/62.KPj, N6/63.KPj usta-

nawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - we-

dJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia prac 

ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 
na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami N6/1.KD.G, N6/2.KD.G, N6/3.KD.Z, 

N6/7.KD.L, N6/8.KD.L, N6/10.KD.D, N6/12.KD.D, N6/20.KD.D, N6/21.KD.D, N6/22.KD.D, N6/23.KD.D, 

N6ł27ŁKŚŁŚ, N6ł28ŁKŚŁŚ, N6ł30ŁKŚŁŚ, N6ł31ŁKŚŁŚ, N6ł35ŁKŚŁŚ, N6ł36ŁKŚŁŚ lub ciągów ”ieszojezd-

nych oznaczonych symbolami N6/46.KPj, N6/53.KPj, N6/61.KPj oraz w dalsze ”rzebiegi ciągów ”oza 
obszarem planu. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych ”owierzchniowe do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJadem zabezpie-

czającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej - wedJug stanu istniejącego oraz wedJug rysunku ”lanu dodat-

kowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
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b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
d) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

e) sieci telekomunikacyjnej. 

9Ł SPOSOBY TYMCźASOWśGO źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

Na terenach nieuwytkowanych, do czasu ich docelowego zagos”odarowania zgodnie z przeznacze-

niem okre`lonym w ”lanie, obowiązuje nakaz urządzenia i ”ielęgnacji trawnikaŁ 

10Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 49. TERENY KOMUNIKACJI - CIĄGÓW PIśSźYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) N6/66.KP o powierzchni 0,0939 ha. 

2) N6/67.KP o powierzchni 0,0484 ha. 

3) N6/68.KP o powierzchni 0,0229 ha. 

4) N6/69.KP o powierzchni 0,0318 ha. 

5) N6/70.KP o powierzchni 0,0315 ha. 

6) N6/71.KP o powierzchni 0,0689 ha. 

7) N6/72.KP o powierzchni 0,0226 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Planowane ciągi ”ieszeŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - zmienne wedJug rysunku ”lanu. 

2) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNEJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami N6/5.KD.Z, N6/18.KD.D, N6/31.KD.D, 

N6ł32ŁKŚŁŚ, N6ł33ŁKŚŁŚ, N6ł34ŁKŚŁŚ, N6ł35ŁKŚŁŚ lub do ciągu ”ieszojezdnego oznaczonego symbo-

lem N6/58.KPj. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających: 

a) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

b) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

c) sieci telekomunikacyjnej. 

8Ł SPOSOBY TYMCźASOWśGO źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

Na terenach nieuwytkowanych, do czasu ich docelowego zagospodarowania zgodnie z przeznacze-

niem okre`lonym w ”lanie, obowiązuje nakaz urządzenia i ”ielęgnacji trawnikaŁ 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 
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§ 50. TEREN KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/73.KK o powierzchni 0,9002 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren przeznaczony na cele komunikacji kolejowej - jednotorową linię kolejowąŁ 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, z wyJączeniem zabudowy związanej obsJugą urzą-
dzeL kolejowych. 

2) Na liniach rozgraniczających drogi obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem N6/10.KD.D. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 

2) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

7. STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 51. TEREN KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

N6/74.KK o powierzchni 1,6858 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren przeznaczony na cele komunikacji kolejowej - bocznice kolejowe z urządzeniami rozJadunkowymiŁ 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, z wyJączeniem zabudowy związanej obsJugą urzą-
dzeL kolejowych i rozJadunkowychŁ 

2) Na liniach rozgraniczających drogi obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu z ”rzylegJych drógŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarcze - z sieci wodociągowej w drogach. 

2) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ropopochodnych. 

3) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 
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4) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

RozdziaJ 3 

ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH 

§ 52. 1. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego na cele nierolnicze o Jącznej 
powierzchni - 72,0517 ha, w tym: 

1) grunty klasy III w zwartym obszarze nie ”rzekraczającym 0,5 ha, w tym grunty klasy RIIIb o po-

wierzchni 0,4774 ha, 

2) grunty klasy IV o Jącznej ”owierzchni 57,0597 ha, w tym grunty klasy RIVa, S-RIVa, RIVb, S-RIVb, 

B-RIVb, dr-RIVb, IIV, W-IIV, PsIV, W-PsIV, B-PsIV, dr-PsIV - za zgodą MarszaJka Województwa źa-

chodniopomorskiego (decyzja znak: WRiO_-III-EN-6080-47/07 z dnia 22 ”audziernika 2007 r.). 

3) grunty klasy V i VI, w tym grunty klasy RV, S-RV, B-RV, dr-RV, IV, PsV, RVI, W-RVI o Jącznej ”o-

wierzchni 14,5146 ha. 

2. WyJączenie gruntów z ”rodukcji rolniczej nastą”i na cele okre`lone w rozdziale 2 niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ 4 

USTALENIA KOKCOWE 

§ 53. Śo czasu za”otrzebowania terenów na cele zgodne z ustaleniami ”lanu, do”uszcza się dotych-

czasowy s”osób ich wykorzystaniaŁ 

§ 54. W obszarze ”lanu nie obowiązują zakazy lub ograniczenia dotyczące lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, jeweli taka inwestycja będzie zgodna z przepisami odrębnymi. 

§ 55. W obszarze ”lanu do”uszcza się gromadzenie i wykorzystywanie wód o”adowych z dachów 
budynków na cele gos”odarcze lub ”ielęgnujące zieleLŁ 

§ 56. Tracą moc ustalenia zmiany miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta Nowogard uchwalonego w dniu 14 listopada 1996 r. uchwaJą Nr XXVIII/204/96 Rady Miejskiej 

w Nowogardzie (Dz. U. W. S. Nr 4, poz. 24 z 17 marca 1997 r.). 

§ 57. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Nowogardu. 

§ 58. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Nowogard. 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Marek Krzywania 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 644 ｦ Poz. 75 

 

ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1 

do uchwaJy Nr XLV/385/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 645 ｦ Poz. 75 

 

ZaJącznik nr 1 arkusz nr 2 

do uchwaJy Nr XLV/385/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 646 ｦ Poz. 75 

 

ZaJącznik nr 1 arkusz nr 3 

do uchwaJy Nr XLV/385/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 647 ｦ Poz. 75 

 

ZaJącznik nr 1 arkusz nr 4 

do uchwaJy Nr XLV/385/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLV/385/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

WYRYS ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 

gminy i miasta Nowogardｬ 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 649 ｦ Poz. 75 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLV/385/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

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

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

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) Rada Miejska 

w Nowogardzie rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭNOWOGARD - obręb nr 6ｬ, 
wyJowonego dwukrotnie do ”ublicznego wglądu wraz z prognozami skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na 
`rodowisko, wniesiono Jącznie ”iętna`cie uwag, zgodnie z wykazami uwag stanowiącymi integralną czę`ć 
dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych. 

2Ł Śziewięć uwag, w tym siedem uwag w tej samej sprawie, wniesionych co najmniej dwukrotnie 

przez te same osoby lub inne podmioty, Burmistrz Nowogardu uwzględniJ w tylko w czę`ciŁ 

3Ł Czę`ci uwag, których Burmistrz Nowogardu nie uwzględniJ, dotyczyJy s”rzeciwu wobec ”lanowa-

nej drogi kategorii gminnej w klasie drogi zbiorczej ”rzebiegającej na ”ewnych odcinkach ”rzez nierucho-

mo`ci skarwącychŁ 

4Ł Śwóch uwag, Burmistrz Nowogardu nie uwzględniJ w caJo`ciŁ 

5Ł Uwagi, których Burmistrz Nowogardu nie uwzględniJ w caJo`ci, dotyczyJy wądaL zmian w przezna-

czeniu ”oszczególnych elementarnych terenach funkcjonalnych lub odstą”ienia od s”orządzenia miejsco-

wego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na ”otrzeby ”oJudnio-

wej obwodnicy Nowogardu. 

§ 2. 1. Rada Miejska w Nowogardzie rozstrzyga o ich nieuwzględnieniu w czę`ci lub w caJo`ci z niwej 
wymienionych ”owodówŁ 

2. Planowana w tym rejonie droga kategorii gminnej w klasie drogi zbiorczej, a oznaczona w projekcie 

planu symbolem N6/4.KD.Z, jest optymalnym rozwiązaniem komunikacyjnym w granicach obrębów geo-

dezyjnych objętych ”lanami i ma znaczenie ”onadlokalneŁ Realizacja tej drogi na caJej dJugo`ci (od Olcho-

wa do Wojcieszyna), jako miejskiej ulicy Jączącej wiele wawnych ulic zbiegających się koncentrycznie do 
centrum miasta oraz obsJugującej komunikacyjnie nowe tereny inwestycyjne oraz nowy cmentarz miejski, 

niewąt”liwie us”rawni w ”rzyszJo`ci ruch komunikacyjny w obszarze caJego miasta NowogardŁ Mając na 
uwadze nadrzędny interes ogóJu mieszkaLców miasta Nowogard, wądanie odstą”ienia od wyznaczenia 

w projekcie planu przebiegu odcinka spornej drogi w tym rejonie nie mogJo być uwzględnioneŁ Natomiast 

zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, utrata czę`ci nieruchomo`ci na rzecz ”lanowanych ”rzedsię-
wzięć komunalnych lub obniwenie z tego tytuJu jej warto`ci, mowe być zrekompensowana przez gminę 
Nowogard w s”osób akce”towany ”rzez zainteresowane stronyŁ S”osobem rekompensaty mowe być n”Ł 
zamiana nieruchomo`ci lub wy”Jata adekwatnego odszkodowaniaŁ 

3Ł vądania dotyczące zmian w przeznaczeniu ”oszczególnych elementarnych terenach funkcjonalnych 

lub dotyczące odstą”ienia od s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te-

renów wolnych od zabudowy na ”otrzeby ”oJudniowej obwodnicy Nowogardu, nie mogJo być uwzględ-

nione, poniewaw owe wądania nie byJy o”arte na racjonalnych ”rzesJankach zmierzających do ”o”rawy i utrzy-

mania Jadu ”rzestrzennego miasta Nowogard lub zmierzających do ”ozyskania nowych terenów inwesty-

cyjnych ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 
usJugową, zabudowę ”rzemysJowo-skJadową wraz z kompleksowymi rozwiązaniami w infrastrukturze 

komunikacyjnej i technicznej. Zatem mając na uwadze ”owądany i harmonijny rozwój ”rzestrzenny miasta 

Nowogard w ”rzyszJo`ci na ”odstawie niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

oddalenie uwag w tym zakresie byJo zasadneŁ 
  



Śziennik Urzędowy 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLV/385/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania 

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

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

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) Rada Miejska 

w Nowogardzie okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-

nolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 16,7, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), stanowią zadania 
wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) inwestycje jako zadania ws”ólne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg krajowych, woje-

wódzkich i powiatowych, w tym budowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, `ciewek rowero-

wych i zieleni, 

2) inwestycje samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub poza tymi liniami. 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

lp. symbole terenów funkcjonalnych 
o”is inwestycji wynikający z ustaleL 

planu 

1 N6/77.KS, N6/82.KS budowa parkingu na potrzeby 

cmentarza i placu manewrowo-

rozJadunkowego 

2 
N6/83.US, N6/84.US budowa urządzeL s”ortowo-

rekreacyjnych 

3 N6/113.ZP, N6/114.ZP, N6/115.ZP, N6/116.ZP, N6/117.ZP zagos”odarowanie terenów 
publicznych - urządzenie zieleni 
parkowej wraz z budową studni 
publicznych 

4 N6/119.ZC budowa cmentarza miejskiego 

5 N6/146.K, N6/147.K, N6/148.K, N6/149.K budowa urządzeL kanalizacji 

`ciekowej i deszczowej 

6 N6/3.KD.Z, N6/4.KD.Z, N6/5.KD.Z, N6/6.KD.Z, N6/7.KD.L, 

N6/9.KD.L, N6/10.KD.D, N6/11.KD.D, N6/12.KD.D, N6/13.KD.D, 

N6/14.KD.D, N6/15.KD.D, N6/19.KD.D, N6/20.KD.D, N6/21.KD.D, 

N6/22.KD.D, N6/23.KD.D, N6/25.KD.D, N6/26.KD.D, N6/27.KD.D, 

N6/28.KD.D, N6/29.KD.D, N6/30.KD.D, N6/31.KD.D, N6/32.KD.D, 

N6/33.KD.D, N6/34.KD.D, N6/35.KD.D, N6/38.KD.D, N6/39.KPj, 

N6/43.KPj, N6/44.KPj, N6/45.KPj, N6/46.KPj, N6/47.KPj, N6/48.KPj, 

N6/49.KPj, N6/50.KPj, N6/52.KPj, N6/53.KPj, N6/54.KPj, N6/55.KPj, 

N6/56.KPj, N6/57.KPj, N6/58.KPj, N6/59.KPj, N6/60.KPj, N6/61.KPj, 

N6/62.KPj, N6/63.KPj, N6/64.KPj, N6/66.KP, N6/67.KP, N6/68.KP, 

N6/69.KP, N6/70.KP, N6/71.KP, N6/72.KP 

budowa lub ”rzebudowa dróg 
gminnych (ulic, ciągów 
”ieszojezdnych, ciągów ”ieszych) 

wraz z budową lub uzu”eJnieniem 

infrastruktury technicznej 
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§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 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 ”rzedmiotem 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 

Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 

Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 

poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, 

Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, 

Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Miejska w Nowogardzie ”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 wykazie 

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 podstawie porozumieL 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 art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

`cieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; 

z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-

kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miejską w Nowogardzie wieloletnie plany rozwoju 

i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminy. 

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 z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625; zmiany: Dz. U. z 2006 r. 

Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 

Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905; z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 3, 

poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, 

poz. 530). 
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UCHWAIA NR XLV/386/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

 z dnia 3 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNOWOGARD - obręb nr 7ｬ. 

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

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

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


