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§ 6. źawodnika ”ozbawia się sty”endium, jeweli w okresie jego pobierania: 

1) nie realizuje on programu szkolenia, 

2) zostaJa naJowona na niego kara dyscy”linarna przewidziana w statucie danego związku s”ortowego, 
3) ”rzestanie być mieszkaLcem gminy Ustronie Morskie, 

4) utraciJ ”rawa zawodnika, 
5) utraciJ zdolno`ć do u”rawiania s”ortu stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza Poradni Me-

dycyny Sportowej. 

§ 7. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. 

§ 8. Traci moc uchwaJa Nr XLIV/251/2006 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 7 czerwca 2006 r. 

w s”rawie szczegóJowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysoko`ci sty”en-

diów sportowych gminy Ustronie Morskie dla zawodników osiągających wysokie wyniki s”ortowe we 
ws”óJzawodnictwie międzynarodowych lub krajowym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 94, 

poz. 1774, zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 2, poz. 96). 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa źachodnio”omorskiego. 
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UCHWAIA NR XLVIII/541/10 

 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo dla dziaJek nr ewid. 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 22/20, 

”oJowonych w miejscowo`ci Śąbrowica - ｭCentrum Turystyczne Śąbrowicaｬ. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 

i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 

i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Bornem Sulinowie 

uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr IX/89/2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 czerwca 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do o”racowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Borne Sulinowo dla dziaJek nr 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 22ł2Ń ”oJowonych w miejscowo`ci Śąbrowi-

ca ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
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Gminy Borne Sulinowo ”rzyjętym uchwaJą Nr XIV/145/2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 

6 grudnia 2007 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo, 

dla dziaJek nr ewidŁ ń2ł9ń, ń2ł68, ń2ł65, ń2ł64, 22ł2Ń ”oJowonych w miejscowo`ci Śąbrowica, obejmu-

jący obszar o powierzchni 18,71 ha, oznaczony na rysunku planu. 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla dziaJek 
nr ewidŁ ń2ł9ń, ń2ł68, ń2ł65, ń2ł64, 22ł2Ń, ”oJowonych w miejscowo`ci Śąbrowica - ｭCentrum Tu-

rystyczne Śąbrowicaｬ (w skali 1:1000); 

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

ny dla terenu objętego ”lanem; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Na rysunku planu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) przeznaczenie terenu; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granice strefy WIII ochrony stanowisk archeologicznych; 

6) lokalizację ”arkingów w ramach terenów o innych funkcjach; 

7) tereny gJównych ”rzestrzeni ”ublicznych; 
8) lokalizację dominant i akcentów architektonicznych; 
9) lokalizację obiektów i urządzeL ”lawy, ką”ieliska; 
10) lokalizację obiektów i urządzeL ”rzystani; 
11) tereny o trudnych warunkach ”osadowienia budynków; 
12) zadrzewienia do zachowania w ramach zagospodarowania terenu; 

13) linie elektroenergetyczną słn do ”rzeJoweniaŁ 

4Ł Ustala się ”odziaJ obszaru ”lanu, o którym mowa w § 1, na tereny okre`lone na rysunku ”lanu li-
niami rozgraniczającymi i oznaczonymi symbolami: 1US,ZP; 2US,ZP; 3Uz,Ut,U; 4Ut, 5Ut, 6Ut, 7Ut, 8Ut; 

9Ut; 10Ut; 11Ut,U; 12Ut,U; 13Ut,U; 14Ut,U; 15KP; 16KDWpj; 17KDWpj; 18KDW,ZP; 19KDW, 20KDd; 

21US, ZP. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. ńŁ Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów - na rysunku oznaczono symbolami przeznaczenie 

terenów: 

1) US - tereny sportu i rekreacji; 

2) US,ZP - tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej; 
3) Uz,Ut,U - tereny zabudowy usJugowej zdrowia, zabudowy usJugowej turystyki, zabudowy usJugowej; 
4) Ut - tereny zabudowy usJugowej turystyki; 
5) Ut,U - tereny zabudowy usJugowej turystyki, tereny zabudowy usJugowej; 
6) KDd - tereny ulic publicznych klasy dojazdowej; 

7) KDW, ZP - tereny ulic wewnętrznych, tereny zieleni urządzonej; 
8) KDWpj - tereny ulic wewnętrznych ”ieszo-jezdnych; 

9) KP - teren placu publicznego. 

2Ł Śla terenów usJug turystycznych i usJug oznaczonych symbolami Ut; Ut,U oraz usJug zdrowia, 
usJug turystycznych i usJug oznaczonych symbolem 3Uz,Ut,U do”uszcza się lokalizację mieszkaL wbu-

dowanych dla wJa`cicieli nieruchomo`ci lub mieszkania sJuwbowegoŁ 
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§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) zabudowę lokalizować wg obowiązujących lub nie”rzekraczalnych linii zabudowy, okre`lonych na 
rysunku planu, przy czym obowiązująca linia zabudowy dotyczy budynków gJównych, natomiast dla 

budynków ”omocniczych (garawowych i gos”odarczych) obowiązująca linia zabudowy stanowi linię 

nie”rzekraczalną; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne linie zabudowy: 

a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej ”arteru: do ń,5 m, 

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp: do 1,3 m, 

c) innych elementów ”rogramu architektonicznego (”rzedsionków, daszków nad wej`ciami, studzie-

nek do`wietlających ”iwnice oraz elementów ws”artych na sJu”ach): do ń,5 m; linia zabudowy 

nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami; 

3) wysoko`ć zabudowy okre`lono w ”rze”isach szczegóJowych RozdziaJ 3, ”rzy czym wysoko`ć zabu-

dowy okre`lana jest dla budynków zgodnie z przepisami wykonawczymi Prawa budowlanego i nie do-

tyczy elementów technicznych i wy”osawenia technicznego budynków oraz obiektów infrastruktury 
technicznej (telekomunikacyjnej); 

4) dachy nalewy ksztaJtować jako ”ochyJe, dwu i wielospadowe o nachyleniu ”oJaci dachowych 3Ńo-50o; 

dla budynków gos”odarczych i garawowych od 2Ńo do 50o lub w formie dachów Jamanych (tzw. 

mansardowych) o kącie ”ochylenia ”oJaci w zakresie 20-75o; 

5) ”oJacie dachów ”ochyJych - dwuspadowych i wielos”adowych nalewy realizować jako symetrycznie 

zbiegające się w kalenicy; 

6) w ”rzy”adkach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych (RozdziaJ 3) do”uszcza się stosowanie 
innych form dachów, w tym ”Jaskich, kombinacji dachów ”Jaskich i ”ochyJych lub krzywo”owierzch-

niowych; 

7) ”okrycie dachów ”ochyJych dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiaJem dachówko”o-

dobnym w gamie kolorów czerwieni, brązu lub grafitowym i czarnym; 

8) budynki gospodarcze i garawowe o wysoko`ci ń kondygnacji + ”oddasze nieuwytkowe, jednak nie 
wywszych niw 5 m; 

9) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych oraz obiektów substandardowych; 
10) nową zabudowę (budynki) lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, okre`lo-

nych na rysunku planu; 

11) na terenie objętym planem z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 1US,ZP, 3Uz,Ut,U zakazuje 

się realizacji no`ników reklamowych wolnostojących; 
12) do”uszcza się realizację no`ników reklamowych na terenach zabudowy usJugowej turystyki i usJugo-

wej (Ut i Ut,U) przy czym: 

a) Jączna ”owierzchnia no`nika, mierzona ”o obrysie zewnętrznym nie mowe być większa niw 2 m2, 

b) jest to reklama w formie tablic (szyldów) reklamowych mocowanych do elewacji budynków, ”ar-

kanów lub na listwach no`nych, 
c) dotyczy prowadzonej na terenie nieruchomo`ci dziaJalno`ciŁ 

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakazuje się lokalizowania ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko w rozumie-

niu ”rze”isów ustawy z dnia 3 ”audziernika 2ŃŃ8 r. o udostę”nieniu informacji o `rodowisku i jego 

ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowi-

sko, z wyjątkiem obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej, zes”oJów zabudowy usJugowej tury-

styki, usJugowej zdrowia oraz usJugowej na terenach o ”owierzchni ”owywej 2 ha; 

2) nalewy zachować istniejące warto`ciowe zadrzewienia, w szczególno`ci starodrzew; 
3) do nasadzenia drzew i krzewów stosować gatunki drzew i krzewów ty”owe dla regionu i danego 

siedliska; 

4) zakazuje się wycinki drzew w pasie nadwodnym i na skarpie w ramach terenu 21US,ZP i ustala się 
”ozostawienie jej jako zes”oJy zieleni nieurządzonej o charakterze naturalnym; 

5) przy zagos”odarowaniu terenów objętych ”lanem nalewy uwzględnić mowliwo`ć wystę”owania sie-

dlisk gatunków chronionych, w szczególno`ci kocanki ”iaskowej; w projektach budowlanych (zago-

s”odarowania terenu) nalewy zachować siedliska gatunków chronionych lub uzyskać stosowne zgody 
na ich przeniesienie lub likwidacje zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 

6) gos”odarkę wodno-`ciekową nalewy rozwiązać w s”osób wykluczający zanieczyszczenie wód wgJębnychŁ 
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§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na obszarze objętym ”lanem ustala się strefy ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIIｬ, 
w której obowiązują nastę”ujące wymagania: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

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

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

§ 6. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zasa-

dy ”odziaJu na dziaJki budowlane istniejący i ”rojektowany okre`lono na rysunku ”lanu i w ustaleniach 

szczegóJowych RozdzŁ 3Ł 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez ”rojektowane ulice dojazdowe (KŚd), wewnętrzne 
(KŚW”j, KŚW,źP, KP) oznaczone na rysunku ”lanu, ”owiązane z drogami gminnymi (poza granicami 

planu) do drogi powiatowej nr ń289ź PiJawa-Krągi; 
2) teren ulic wewnętrznych i ciągów ”ieszych mowe być wykorzystany do ”rowadzenia ”odziemnych 

sieci infrastruktury technicznej; 

3) dla caJego obszaru ”lanu nalewy za”ewnić wykonanie ”eJnego uzbrojenia w ”odstawową sieć infra-

struktury technicznej, ”owiązaną z istniejącymi systemami gminnymi, oraz ”odJączenie do niej tere-

nów w zakresie: 

a) wodociągu o minimalnej `rednicy ńŃŃ mm, 

b) kanalizacji sanitarnej o minimalnej `rednicy ń6Ń mm (63 mm dla kanalizacji tJocznej), 
c) sieci energetycznej niskiego na”ięcia; 

4) w zakresie wodociągu - ”rzyJączenie terenów do wodociągu gru”owego zlokalizowanego na terenie 
miejscowo`ci Śąbrowica; ”rojekt budowlany sieci wodociągowej ”ublicznej ”owinien s”eJniać wymo-

gi okre`lone w ”rze”isach odrębnych, w szczególno`ci w zakresie alternatywnego zaopatrzenia lud-

no`ci w wodę; 
5) w zakresie kanalizacji sanitarnej - `cieki od”rowadzić ”o”rzez ”rojektowane sieci o `rednicy ń6Ń - 

250 mm do kolektora kanalizacyjnego ”rzebiegającego ”rzez miejscowo`ć Śąbrowica; 
6) wody o”adowe rozsączane w ramach ”oszczególnych terenów do gruntu; 
7) w zakresie sieci energetycznej - poprzez linie kablowe podziemne nłn ”rzyJączone do istniejącej (roz-

budowanej) stacji transformatorowej zlokalizowanej w bez”o`rednim sąsiedztwie obszaru objętego 
planem; 

8) ustala się ”rzeJowenie sieci elektroenergetycznej na”owietrznej słn w ulice jako skablowane podziemne; 

9) w zakresie sieci gazowej ustala się docelowo zasilenie zabudowy w gaz ziemny `redniego ci`nienia; 
10) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się: 

a) ogrzewanie budynków z indywidualnych i lokalnych kotJowni o”alanych ”aliwem staJym pod wa-

runkiem zastosowania nowoczesnych kotJów minimalizujących emisję zanieczyszczeL, gazowym 

lub olejowym, 

b) do”uszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące uródJa czystej energii: ”ompy cieplne, ko-

lektory sJoneczne, energię elektryczną, it”Ł), 
c) jako ogrzewanie wspomagające w budynkach mowna uwyć kominków i ”ieców kominkowych, 

zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
11) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się utrzymanie istniejących systemów oraz ich 

rozbudowę (w tym systemów dostę”u radiowego); 
12) od”ady nalewy gromadzić w pojemnikach na terenie posesji i od”rowadzać je zgodnie z ”olityką od”a-

dową gminy, na komunalne skJadowisko od”adówŁ 

§ 8. źasady realizacji ”lanu wynikające z ”rze”isów odrębnych: 

1) ”rojekty obiektów budowlanych ”owinny za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaganiami obro-

ny cywilnej okre`lonymi przepisami szczególnymi; 

2) ”rojekt budowlany sieci wodociągowej ”ublicznej ”owinien s”eJniać wymogi okre`lone w przepisach 

szczególnych, w szczególno`ci w zakresie alternatywnego zao”atrzenia ludno`ci w wodę; 
3) zabudowę i zagos”odarowanie terenu realizować zgodnie z przepisami szczególnymi, w tym sanitar-

nymi, o ochronie powietrza, o ochronie ”rzeciw”owarowej, ”rawa budowlanego i ochrony `rodowiskaŁ 
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§ 9. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu: 

1) zakazuje się ”rowadzenia dziaJalno`ci gos”odarczej innej niw usJugi zdrowia, turystyki, rekreacji 
i sportu, gastronomi; 

2) zakazuje się lokalizowania innych obiektów, jeweli uciąwliwo`ci z nimi związane ”rzenikają na teren 
nieruchomo`ci nalewących do osób trzecich i są w konflikcie z ”lanowaną funkcją tych nieruchomo`ci; 

3) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych (”awilonów) o charakterze tymczasowym (z wyjątkiem 

obiektów wykorzystywanych na ”otrzeby obsJugi ”lacu budowy)Ł 

§ 10. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i uwytkowania te-

renów - do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu tereny mogą być uwytkowane w dotychczasowy 

s”osóbŁ 

RozdziaJ 3 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 11. Ustalenia dla terenu o powierzchni 2,81 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US,ZP: 

1) przeznaczenie terenu - gminne tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zakaz ”odziaJu terenu za wyjątkiem ”odziaJów zgodnych z ustalonymi liniami rozgraniczającymi; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna, jednak nie wywej niw 6,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - 30-45o, 

d) powierzchnia zabudowy - do 300 m2, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 20KDd, 

b) parkowanie - w ramach terenu 2US,ZP, 

c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 20KDd, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 20KDd, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 20KDd; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 12. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,97 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US,ZP: 

1) przeznaczenie terenu - gminne tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zakaz ”odziaJu terenu za wyjątkiem ”odziaJów zgodnych z ustalonymi liniami rozgraniczającymi; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 60% ”owierzchni dziaJki; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 20KDd, 

b) parkowanie - minimum 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla au-

tokaru, 

c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 20KDd, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 20KDd, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 20KDd; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 13. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,70 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3Uz,Ut,U: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa zdrowia, zabudowa usJugowa turystyki, zabudowa usJugowa; 
do”uszcza się lokalizację ”lacówki rehabilitacyjno-sanatoryjno-o”iekuLczej, ”rzychodni medycznych, 

gabinetów lekarskich, hotelu wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym i gastronomicznym, 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu terenu za wyjątkiem ”odziaJów zgodnych z ustalonymi liniami rozgraniczającymi; 
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3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 1-3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, jednak nie wy-

wej niw ń5,0 m, 

b) geometria dachu - dachy ”Jaskie, ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, krzywopowierzchniowe, 

c) kąt nachylenia dachu - do 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 19KDW, 

b) parkowanie - minimum 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, nie mniej niw 
1 miejsce na 4 miejsca noclegowe i minimum 1 miejsce dla autokaru, 

c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 19KDW, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 19KDW, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 19KDW; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 

§ 14. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,33 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4Ut: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa turystyki; do”uszcza się realizację ”ensjonatu, domu wy-

poczynkowego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”rojekt ”odziaJu terenu okre`lony na rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na nastę”ujących warunkach: 

- minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, jednak nie wywej 
niw 8,5 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - 30-50o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 70% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 19KDW, 

b) parkowanie - minimum 1 miejsca parkingowe na terenie nieruchomo`ci, w tym miejsca w gara-

wach ń-2 stanowiskowych, nie mniej niw ń miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 19KDW, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 19KDW; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 

§ 15. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,13 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5Ut: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa turystyki; do”uszcza się realizację ”ensjonatu, domu wy-

poczynkowego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”rojekt ”odziaJu terenu okre`lony na rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na nastę”ujących warunkach: 

- minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, jednak nie wywej 
niw 8,5 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - 30-50o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 70% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 19KDW, 

b) parkowanie - minimum 1 miejsca parkingowe na terenie nieruchomo`ci, w tym miejsca w gara-

wach ń-2 stanowiskowych, nie mniej niw ń miejsce na 4 miejsca noclegowe, 
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c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 19KDW, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 19KDW, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 19 KDW; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 

§ 16. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,28 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6Ut: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa turystyki; do”uszcza się realizację ”ensjonatu, domu wy-

poczynkowego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”rojekt ”odziaJu terenu okre`lony na rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na nastę”ujących warunkach: 

- minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, jednak nie wywej 
niw 8,5 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - 30-50o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 70% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 19KDW, 

b) parkowanie - minimum 1 miejsca parkingowe na terenie nieruchomo`ci, w tym miejsca w gara-

wach 1-2 stanowiskowych, nie mniej niw ń miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 19KDW, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 19KDW, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 19KDW; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 

§ 17. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,69 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7Ut: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa turystyki; do”uszcza się realizację ”ensjonatu, domu wy-

poczynkowego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”rojekt ”odziaJu terenu okre`lony na rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na nastę”ujących warunkach: 

- minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, jednak nie wywej 
niw 8,5 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - 30-50o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 70% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 19KDW, 

b) parkowanie - minimum 1 miejsca parkingowe na terenie nieruchomo`ci, w tym miejsca w gara-

wach ń-2 stanowiskowych, nie mniej niw ń miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 19KDW, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 19KDW, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 19KDW; 

5) ochrona zabytków - teren znajduje się czę`ciowo w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, 

w której obowiązują ustalenia okre`lone w § 5; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 

§ 18. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,12 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 8Ut: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa turystyki; do”uszcza się realizację ”ensjonatu, domu wy-

poczynkowego; 
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2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”rojekt ”odziaJu terenu okre`lony na rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na nastę”ujących warunkach: 

- minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1200 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, jednak nie 
wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - 30-50o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 55% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 19KDW; 

b) parkowanie - minimum 2 miejsca parkingowe, w tym w garawu ń-2 stanowiskowym, nie mniej 

niw ń miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 19KDW, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 19KDW, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 19KDW; 

5) ochrona zabytków - teren znajduje się czę`ciowo w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, 

w której obowiązują ustalenia okre`lone w § 5; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 

§ 19. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,84 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 9Ut: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa turystyki; do”uszcza się realizację ”ensjonatu, domu wy-

poczynkowego; 

2) zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”rojekt ”odziaJu terenu okre`lony na rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na nastę”ujących warunkach: 

- minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1200 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, jednak nie 
wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - 30-50o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 55% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 19KDW, 

b) parkowanie - minimum 2 miejsca parkingowe, w tym w garawu ń-2 stanowiskowym, nie mniej 

niw ń miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 19KDW, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 19KDW, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 19KDW; 

5) ochrona zabytków - teren znajduje się czę`ciowo w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, 

w której obowiązują ustalenia okre`lone w § 5; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 

§ 20. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,11 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 10Ut: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa turystyki; do”uszcza się realizację ”ensjonatu, domu wy-

poczynkowego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) projekt ”odziaJu terenu okre`lony na rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na nastę”ujących warunkach: 

- minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1200 m2; 
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3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, jednak nie 
wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - 30-50o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% powierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 55% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 19KDW; 

b) parkowanie - minimum 2 miejsca parkingowe, w tym w garawu ń-2 stanowiskowym, nie mniej 

niw ń miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 19KDW, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 19KDW, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 19KDW, 

5) ochrona zabytków - teren znajduje się czę`ciowo w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, 

w której obowiązują ustalenia okre`lone w § 5; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 

§ 21. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,2 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 11Ut,U: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa turystyki, zabudowa usJugowa; do”uszcza się realizację 
hotelu, pensjonatu, domu wy”oczynkowego oraz usJugi gastronomi i handlu dla obsJugi centrum tury-

stycznego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”rojekt ”odziaJu terenu okre`lony na rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na nastę”ujących warunkach: 

- minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1200 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 - 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, jednak nie 
wywej niw ńń,0 m, 

b) geometria dachu - dachy ”Jaskie ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, 

c) kąt nachylenia dachu - do 50o, 

d) do”uszcza się budowę budynków garawowych i gos”odarczych ”rzy granicy bocznej dziaJki, 
e) budynki garawowe i gos”odarcze realizowane ”rzy granicach winny mieć jednakowe ”arametry zabu-

dowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt i wysoko`ć dachów, rozwiązania materiaJowe), 
f) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 35% ”owierzchni dziaJki, 
g) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 19KDW, 16KDWpj, 

b) parkowanie - minimum 2 miejsca parkingowe, w tym w garawu ń-2 stanowiskowym, nie mniej 

niw ń miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 19KDW, 16KDWpj, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 19KDW, 16KDWpj, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 19KDW, 16KDWpj; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 

§ 22. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,72 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 12Ut,U: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa turystyki, zabudowa usJugowa; do”uszcza się realizację 
hotelu, pensjonatu, domu wy”oczynkowego oraz usJugi gastronomi i handlu dla obsJugi centrum tury-

stycznego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”rojekt ”odziaJu terenu okre`lony na rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na nastę”ujących warunkach: 

- minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1200 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 - 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, jednak nie 
wywej niw ńń,0 m, 

b) geometria dachu - dachy ”Jaskie ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, 
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c) kąt nachylenia dachu - do 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 35% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 19KDW, 16KDWpj, 

b) parkowanie - minimum 2 miejsca parkingowe, w tym w garawu ń-2 stanowiskowym i dodatkowo 

1 miejsce na kawdy ”okój ”ensjonatowy, 
c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 19KDW, 16KDWpj, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 19KDW, 16KDWpj, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 19KDW, 16KDWpj; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 

§ 23. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,06 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 13Ut,U: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa turystyki, zabudowa usJugowa; do”uszcza się realizację 
hotelu, ”ensjonatu, domu wy”oczynkowego oraz usJugi gastronomi dla obsJugi centrum turystycznego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”rojekt ”odziaJu terenu okre`lony na rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na nastę”ujących warunkach: 

- minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1200 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 - 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, jednak nie 
wywej niw ńń,0 m, 

b) geometria dachu - dachy ”Jaskie ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, 

c) kąt nachylenia dachu - do 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 35% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 19KDW, 17KDWpj, 

b) parkowanie - minimum 2 miejsca parkingowe, w tym w garawu ń-2 stanowiskowym i dodatkowo 

1 miejsce na kawdy ”okój ”ensjonatowy, 
c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 19KDW, 17KDWpj, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 19KDW, 17KDWpj, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 19KDW, 17KDWpj; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 

§ 24. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,56 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 14Ut,U: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa turystyki, zabudowa usJugowa; do”uszcza się realizację 
hotelu, pensjonatu, domu wy”oczynkowego oraz usJugi gastronomi i handlu dla obsJugi centrum tury-

stycznego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) ”rojekt ”odziaJu terenu okre`lony na rysunku ”lanu, 
b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na nastę”ujących warunkach: 

- minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

- minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1200 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 - 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, jednak nie 
wywej niw ńń,0 m, 

b) geometria dachu - dachy ”Jaskie ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, 

c) kąt nachylenia dachu - do 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 35% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 19KDW, 17DWpj, 

b) parkowanie - minimum 2 miejsca parkingowe, w tym w garawu ń-2 stanowiskowym i dodatkowo 

1 miejsce na kawdy ”okój ”ensjonatowy, 
c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy 19KDW, 17KDWpj, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy 19KDW, 17DWpj, 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 19KDW, 17KDWpj; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 20%. 
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§ 25. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,27 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 15KP: 

1) przeznaczenie terenu - teren placu publicznego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu terenu za wyjątkiem ”odziaJów zgodnych z ustalonymi liniami rozgraniczającymi; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) ”rzestrzeL winna być jako re”rezentacyjna, urządzona i wy”osawona wysokiej klasy urządzeniami 

pomocniczymi, maJą architekturą w jednolitej stylistyce, 

c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw ń0% ”owierzchni dziaJki; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulic 19KDW, 16 KDWpj, 17KDWpj, 

b) parkowanie - w ramach terenu wyznaczyć minimum 10 miejsc dla krótkotrwaJego ”ostoju; 
5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 26. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,09 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 16KDWpj: 

1) przeznaczenie terenu - ulica wewnętrzna pieszo-jezdna; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulicy wyznaczony liniami rozgraniczają-
cymi zgodnie z rysunkiem ”lanu; zakazuje się ”odziaJów terenów ulic; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12 m, 

b) do”uszcza się realizację ulicy bez wydzielenia jezdni i chodnika, z urządzeniami wymuszającymi 

bez”ieczeLstwo wszystkich uwytkowników, 
c) w pasie ograniczonym liniami rozgraniczającymi mogą być ”rowadzone `ciewki rowerowe, 

d) w ulicy mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego, 

e) nawierzchnie ulicy realizować jako rozbieralną z ”Jyt kamiennych i drobnowymiarowych elemen-

tów kamiennych i betonowych, takwe elementów awurowych, 
f) w przestrzeniach ulic nalewy zrealizować o`wietlenie uliczne; 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 27. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,08 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 17KDWpj: 

1) przeznaczenie terenu - ulica wewnętrzna ”ieszo-jezdna; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulicy wyznaczony liniami rozgraniczają-
cymi zgodnie z rysunkiem ”lanu; zakazuje się ”odziaJów terenów ulic; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12 m, 

b) do”uszcza się realizację ulicy bez wydzielenia jezdni i chodnika, z urządzeniami wymuszającymi 

bez”ieczeLstwo wszystkich uwytkowników, 
c) w pasie ograniczonym liniami rozgraniczającymi mogą być ”rowadzone `ciewki rowerowe, 
d) w ulicy mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego, 

e) nawierzchnie ulicy realizować jako rozbieralną z ”Jyt kamiennych i drobnowymiarowych elemen-

tów kamiennych i betonowych, takwe elementów awurowych, 
f) w ”rzestrzeniach ulic nalewy zrealizować o`wietlenie uliczne; 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 28. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,14 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 18KDW,ZP: 

1) przeznaczenie terenu - ulica wewnętrzna, teren zieleni urządzonej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulicy wyznaczony liniami rozgraniczają-

cymi zgodnie z rysunkiem ”lanu; zakazuje się ”odziaJów terenów ulicy; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 4,5 - 25 m, 

b) w pasie ograniczonym liniami rozgraniczającymi mogą być ”rowadzone `ciewki rowerowe, 
c) w ulicy mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego, 

d) nawierzchnie ulicy realizować jako rozbieralną z ”Jyt kamiennych i drobnowymiarowych elemen-

tów kamiennych i betonowych, takwe elementów awurowych, 
e) w ”rzestrzeniach ulic nalewy zrealizować o`wietlenie uliczne; 

4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 29. Ustalenia dla terenu o powierzchni 2,5 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 19KDW: 

1) przeznaczenie terenu - ulica wewnętrzna (”rywatne); 
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2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulic wyznaczone liniami rozgraniczającymi 

zgodnie z rysunkiem ”lanu; zakazuje się ”odziaJów terenów ulic; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 10 - 12 m, 

b) do”uszcza się realizację ulicy bez wydzielenia jezdni i chodnika, z urządzeniami wymuszającymi 

bez”ieczeLstwo wszystkich uwytkowników, 
c) w pasie ograniczonym liniami rozgraniczającymi mogą być ”rowadzone `ciewki rowerowe, 
d) w ulicy mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego, 

e) w przestrzeniach ulic nalewy zrealizować o`wietlenie uliczne; 
4) ochrona zabytków - teren znajduje się czę`ciowo w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, 

w której obowiązują ustalenia okre`lone w § 5; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 30. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,13 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 20KDd: 

1) przeznaczenie terenu - ulica publiczna klasy dojazdowej, w tym ”oszerzenie istniejącej ulicy; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulic wyznaczone liniami rozgraniczającymi 

zgodnie z rysunkiem ”lanu; zakazuje się ”odziaJów terenów ulic; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12 m (wraz z istniejącą drogą poza granicami planu), 

b) do”uszcza się realizację ulicy bez wydzielenia jezdni i chodnika, z urządzeniami wymuszającymi 

bez”ieczeLstwo wszystkich uwytkowników, 
c) w pasie ograniczonym liniami rozgraniczającymi mogą być ”rowadzone `ciewki rowerowe, 
d) w ulicy mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia technicznego ”odziemnego, 

e) w ”rzestrzeniach ulic nalewy zrealizować o`wietlenie uliczne; 
4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 31. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,88 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 21US,ZP: 

1) przeznaczenie terenu - teren sportu i rekreacji (w szczególno`ci ”lawy, ką”ieliska i przystani), teren 

zieleni urządzonej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zakaz ”odziaJu terenu za wyjątkiem ”odziaJów zgodnych z ustalonymi liniami rozgraniczającymi; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna, jednak nie wywej niw 7,5 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - 30-45o, 

d) powierzchnia zabudowy - do 300 m2, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy powiatowej (poza granicami planu), 

b) parkowanie - zakaz parkowania, 

c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy, 

d) energia elektryczna - z sieci podziemnej n/n w ulicy powiatowej (poza granicami planu), 

e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy powiatowej (poza granicami planu); 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 32. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

§ 33. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Bornem Sulinowie. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Grzegorz NatkaLski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLVIII/541/10 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dla dziaJek nr ewidŁ 12ł91, 12ł68, 12ł65, 12ł64, 22ł20, ”oJowonych w miejscowo`ci 
Śąbrowica - ｭCentrum Turystyczne Śąbrowicaｬ (w skali 1:1000) 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLVIII/541/10 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

dla terenu objętego ”lanem 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLVIII/541/10 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu dziaJek nr ewid. 12/91, 

12ł68, 12ł65, 12ł64, 22ł20, ”oJowonych w miejscowo`ci Śąbrowica - ｭCentrum Turystyczne 

Śąbrowicaｬ 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

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

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 

i Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Bornem Sulinowie rozstrzyga, co nastę”uje: 

Śo ”rojektu ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na 

`rodowisko, nie wniesiono uwagŁ 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLVIII/541/10 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

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

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 

i Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Bornem Sulinowie rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, nie wynika z ustaleL ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla obszaru obejmującego teren dziaJek 
nr ewidŁ ń2ł9ń, ń2ł68, ń2ł65, ń2ł64, 22ł2Ń ”oJowonych w miejscowo`ci Śąbrowica gmina Borne Suli-

nowo. 
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