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UCHWAIA NR XLIV/485/10 

 RADY GMINY POSTOMINO 

 z dnia 2 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

JarosJawiec ｦ BaJtycka. 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Dz. U. 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 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 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, Nr 28, 146) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. 

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) 

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXV/360/09 Rady Gminy Postomino z dnia 25 wrze`nia 2009 r. 

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

terenu zabudowy mieszkalno-usJugowej ｭJarosJawiec - BaJtyckaｬ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustalenia-

mi studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania Gminy Postomino ”rzyjętego uchwaJą Rady 
Gminy Postomino Nr XV/123/96 w dniu 5 stycznia 1996 r. zmieniono uchwaJą Nr XXIX/346/04 z dnia 17 

grudnia 2004 r., uchwaJą Nr XLV/510/06 z dnia 24 lutego 2006 r., uchwaJą Nr VI/45/07 z dnia 23 marca 

2007 r. uchwaJą Nr XIV/162/08 z dnia 6 lutego 2008 r. oraz uchwaJą Nr XLI/447/10 z dnia 23 kwietnia 

2010 r. - uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭJarosJawiec - 
BaJtyckaｬ. 

2. Plan obejmuje obszar ”oJowony w obrębie geodezyjnym JarosJawiec o Jącznej ”owierzchni 18,21 ha. 

3Ł Granice ”lanu ”rzedstawione są na rysunku ”lanu w skali 1:1000 stanowiącym zaJącznik nr 1 do 

niniejszej uchwaJyŁ 

4. Przedmiotem planu zagospodarowania przestrzennego jest: 

- rozszerzenia `wiadczonych usJug turystycznych na wszystkie usJugi hotelarskie z wyJącze-

niem cam”ingów i ”ól biwakowych, 
- zmiany gabarytów i usytuowania zabudowy dziaJek, 
- zmiany ukJadu komunikacyjnego w celu dostosowania do istniejących ”odziaJów wJasno-

`ciowych, 
- niezbędne zmiany ukJadu infrastruktury. 

5. Integralnymi czę`ciami planu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego, 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

okre`lonych w zmianie planie miejscowego nalewących do zadaL wJasnych gminy. 

6Ł Ilekroć w dalszych ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia ”lanu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwaJy, 
2) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć rysunek ”lanu na mapie w skali 1: 1000 stanowiący zaJącz-

nik nr 1 do niniejszej uchwaJy, 
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3) granicach obowiązywania ”lanu - nalewy ”rzez to rozumieć granice obowiązywania ”lanu oznaczone 
na rysunku planu, 

4) usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia nie oddziaJywujące znacząco na 
`rodowisko lub mogące znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których nie stwierdza się koniecz-

no`ci ”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania na `rodowisko, lub ”rze”rowadzona ocena wykawe brak 
znacząco negatywnego w”Jywu na `rodowisko tych obszarówŁ 

§ 2. Dla oznaczenia poszczególnych obszarów w”rowadza się symbole skJadające się z kolejnego 

numeru obszaru oraz symboli literowych, które oznaczają: 

1) UT,MN - teren zabudowy turystycznej i mieszkaniowej 

2) UH,MN - teren zabudowy hotelowej i mieszkaniowej 

3) UT,US - teren usJug turystycznych i sportowych 

4) EE - teren urządzeL elektroenergetycznych 

5) KDpw - teren komunikacji - droga powiatowa 

6) KDg - teren komunikacji - droga gminna 

7) KDw - teren komunikacji - droga wewnętrzna 

8) KDx - teren komunikacji - ”rzej`cie ”iesze 

RozdziaJ 2 

Zasady ogólne zagospodarowania terenu 

§ 3. 1Ł Jeweli ustalenia rozdziaJu 7 ｭUstalenia dotyczące terenów wydzielonych liniami rozgraniczają-
cymiｬ nie stanowią inaczej, w granicach ”lanu obowiązują zasady ogólne zagos”odarowania ustalone 

w niniejszym rozdziale. 

2Ł Śla zachowania Jadu ”rzestrzennego ustala się nastę”ujące zasady: 

1) nowa zabudowa winna ”osiadać gabaryty i charakter nawiązujący do istniejącej zabudowy ”ensjonato-

wej na terenie miejscowo`ci JarosJawiec, o parametrach okre`lonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

2) niezalewnie od rodzaju zabudowy ”owierzchnia zabudowana nie mowe ”rzekroczyć 40% ”owierzchni 
caJkowitej dziaJki, ”rzy ”ozostawieniu minimum 50% powierzchni jako powierzchnia biologicznie 

czynna, 

3Ł źasady ochrony `rodowiska i krajobrazu kulturowego. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) zakaz w”rowadzania do ”owietrza substancji zanieczyszczających w ilo`ciach ”rzekraczających do-

”uszczalne warto`ci stęweL tych substancji (wg ”rze”isów szczególnych) z uwzględnieniem tJa istnie-

jącego, 
2) nakaz stosowania do ogrzewania obiektów ”aliwa ekologicznego, 
3) zakaz stosowania urządzeL ”owodujących wibracje w”Jywające ujemnie na zdrowie mieszkaLców 

i obiekty budowlane, 

4) zakaz wytwarzania i emitowania promieniowania niejonizującego ”rzekraczającego do”uszczalne 
normy (wg ”rze”isów szczególnych), 

5) zakaz oddziaJywania uciąwliwo`ci obiektów ”oza granicami dziaJki, 
6) nakaz zachowania istniejących stosunków wodnych w glebie, 

7) zabez”ieczenie istniejącej warstwy gleby ”rzy realizacji sieci i obiektów w celu jej wykorzystania do 

urządzenia terenów biologicznie czynnych, 
8) nakaz skanalizowania terenów zabudowanych, 
9) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, z wyJączeniem 

”rzedsięwzięć dla których nie stwierdza się konieczno`ci ”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania na 
`rodowisko lub ”rze”rowadzona ocena oddziaJywania na `rodowisko wykawe brak znacząco nega-

tywnego w”Jywu na `rodowisko, 
10) uwzględnienie w nasadzeniach gatunków ro`lin rodzimych, 

11) zakaz wytwarzania od”adów niebez”iecznychŁ 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytkówŁ 

1) W granicach strefy ｭW IIｬ- czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwe-

stowanie ”od okre`lonymi warunkami obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, 
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b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprze-

dzających roz”oczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lo-

nych przepisami szczególnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 
2) Teren objęty ”lanem stanowi obszar niezainwestowany. Jednak z uwagi na eks”onowaną lokalizację 

zabudowa winna nawiązywać charakterem do hotelowo-”ensjonatowej zabudowy centrum JarosJawcaŁ 
3) Gabaryty projektowanej zabudowy przyjmować zgodnie z ustaleniami ust. 6 niniejszego paragrafu. 

5Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ Śo”uszcza się umieszczanie znaków informacyjnych 

i reklam w drogach stanowiących ”rzestrzeL ”ubliczną oraz w ciągach ”ieszych z zielenią towarzyszącąŁ 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ 

1) Ustala się jako obowiązujące linie rozgraniczające obszary o równym sposobie uwytkowania oznaczone 
na rysunku ”lanu linią ciągJąŁ Przebieg linii rozgraniczających ”rzy ich geodezyjnym wytyczaniu niepo-

krywających się z granicami istniejących dziaJek lub liniami ”odziaJu naturalnego nalewy ”rzyjmować 
przez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu. 

2) Linie ”odziaJu wewnętrznego w ramach jednego obszaru, oznaczone na rysunku ”lanu linią ”rzerywa-

ną ustalają granice ”oszczególnych dziaJek w ramach tej samej funkcjiŁ Śo”uszcza się inny ”odziaJ 
z zachowaniem zasad parcelacji ustalonych w ust. 8. 

3) Ustala się: 
a) obowiązujące linie zabudowy w których musi być lokalizowane min. 50% elewacji parteru bu-

dynków usytuowanych od strony drogi, 
b) nie”rzekraczalne linie zabudowy ograniczające mowliwo`ć zbliwenia obiektów budowlanych do 

granicy dziaJki, 
c) na dziaJkach bez oznaczonej w rysunku ”lanu obowiązującej lub nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

odlegJo`ć zabudowy od granicy dziaJki nalewy ”rzyjmować zgodnie z przepisami prawa budowla-

nego i ustawy o drogach ”ublicznych okre`lających odlegJo`ci budynków od granicy dziaJki 
i krawęwnika jezdniŁ 

4) Obiekty ”rojektowane sytuować ”rosto”adle lub równolegle do wrysowanych nie”rzekraczalnych linii 
zabudowy. W ”rzy”adku zastosowania innego ”odziaJu na dziaJki niw okre`lony w rysunku planu li-

niami przerywanymi, linie zabudowy nalewy okre`lać zgodnie z ustaleniami niniejszego ust. 6 pkt 3 

lit. c. 

5) Śo”uszcza się scalanie dziaJek w ”rzy”adku zaku”ienia kilku dziaJek ”rzez jednego inwestoraŁ 
6) Gabaryty ”rojektowanych budynków winny ”osiadać nastę”ujące cechy: 

a) wysoko`ć zabudowy do trzech kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe z dachem 

o nachyleniu od 35 do 550, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do 
kalenicy do 12,50 m, wysoko`ć zwieLczenia `cian budynku do 8,0 m. nad terenem, szeroko`ci 
elewacji frontowej nie ogranicza się, na dziaJkach ”rzylegJych do ul. BaJtyckiej wysoko`ć zabu-

dowy do czterech kondygnacji naziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe z dachem o nachyleniu 

od 35 do 550, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu przy najniwej ”oJowonym wej`ciu do kalenicy do 
15,50 m, wysoko`ć zwieLczenia `cian budynku do 11,0 m. nad terenem, 

b) do”uszcza się ”rojektowanie dominant architektonicznych (wiewe, baszty) ”onad wysoko`ć okre-

`loną w podpunkcie a). 

7) Miejsca ”arkingowe nalewy zabez”ieczyć na wJasnych dziaJkach, w zabudowie: 

a) mieszkaniowej min. 2 stanowiska, 

b) hotelowej 1 stanowisko na 6 miejsc noclegowych, 

c) usJugowej 4 - 6 stanowisk na 100 m2 ”owierzchni s”rzedawnej lub konsumpcyjnej. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów od-

rębnychŁ 

1) Na terenie będącym przedmiotem o”racowania wystę”ują grunty o zrównicowanych warto`ciach ”a-

rametrów geotechnicznychŁ Niezbędne jest w kawdym przypadku poprzedzenie prac projektowych ba-

daniami geotechnicznymi. 

2) Teren o”racowania znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭPas Pobrzewa na źachód 

od Ustkiｬ, ”owoJanego w celu ochrony warto`ci ”rzyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajo-

brazowych, na którym obowiązują zakazy wprowadzone uchwaJą Nr XXXII/375/09 Sejmiku Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego z dnia 15 wrze`nia 2009 r. w s”rawie obszarów chronionego krajo-

brazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804), zmieniona uchwaJą Nr XXXIV/408/09 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pomorskiego Nr 10, poz. 196 z dnia 5 lutego 2010 r.) 
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3) Teren o”racowania znajduje się w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego, na którego obszarze 
obowiązują ”rze”isy ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z ”óunŁ zm.). 

4) Teren o”racowania znajduje się w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego zgodnie z art. 82, 

ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne uznany jest za obszar bez”o`redniego za-

growenia ”owodzią, na którego terenie obowiązują zakazy okre`lone w art. 40, ust. 1, pkt 3, oraz 

art. 82, ust. 2 ww. ustawy (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z ”óunŁ zm.) 

8Ł SzczegóJowe warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

1) Przy ”odziaJach terenu innych niw okre`lone w rysunku ”lanu ustala się nastę”ujące zasady: 
a) za”ewnienia dojazdu do kawdej wydzielonej dziaJki, do”uszcza się ustanowienie sJuwebno`ci do-

jazdu, 

b) ”owierzchnia wydzielonych dziaJek nie mowe być mniejsza niw 800 m2, 

9Ł SzczegóJowe warunki zagos”odarowania i ograniczenia zabudowy okre`lać wedJug niniejszego 
rozdziaJu oraz ustaleL rozdziaJu 7Ł 

10. Zasady budowy sieci infrastruktury i komunikacji ustala się wedJug rozdziaJów 3, 4, 5, 6 niniej-

szych ustaleLŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej, 

§ 4. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) wykorzystanie istniejącej sieci i urządzeL wodociągowych, dla ”otrzeb gos”odarczych, ”rzeciw”owa-

rowych i obrony cywilnej 

2) sieci rozbudowywać w miarę ”otrzeb z ”rzewodów ø 80 - ø 100 mm, ukJadać ”oza jezdnią w liniach 

rozgraniczających drogi, w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się ukJadanie sieci ”oza ”asem 

drogowym, uzbroić w hydranty ”rzeciw”owaroweŁ Przej`cia wodociągiem ”od jezdnią wykonywać 
przewiertem, 

3) wykonanie ”rzyJączy do ”oszczególnych obiektów ”rzez wJa`ciciela we wJasnym zakresie, 

4) niezalewnie od zasilania z sieci nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie w wodę z 2 istniejących studni awa-

ryjnych w miejscowo`ci JarosJawiec w okresie ograniczonych dostaw, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

2. W zakresie gos”odarki `ciekowej ustala się nakaz: 

1) wykorzystania istniejącej sieci i urządzeL kanalizacji sanitarnej 
2) `cieki gos”odarczo-bytowe z terenu zagos”odarowania od”rowadzić ”o”rzez sieć kanalizacji sanitar-

nej, o ”rzekrojach ø 0,20 - 0,40 m., na istniejącą oczyszczalnię `cieków, oczyszczalnia nie wymaga 

rozbudowy, 

3) sieci rozbudowywać w miarę ”otrzeb, kanaJy ukJadać w terenach utwardzonych, ”rzewody tJoczne 

w pasie drogowym ”oza jezdniąŁ 

3. W zakresie wód deszczowych ustala się nakaz: 

1) wody opadowe z terenów rekreacyjnych gromadzić w zbiornikach i wykorzystywać do ”odlewania 
ro`lin, 

2) od”rowadzenia wód o”adowych z terenów utwardzonych i dróg do istniejącej i projektowanej kanali-

zacji deszczowejŁ KanaJy deszczowe w drodze od strony ”oJudniowej osiedla wykonać o przekroju 

zgodnie z m.p.z.p. miejscowo`ci JarosJawiec (istŁ ø 0,20 wymienić na ø 0,50), 
3) wykonania w”ustów deszczowych z osadnikami do ujmowania wód o”adowych, 
4) oczyszczenia wód deszczowych z terenów utwardzonych, gdzie istnieje mowliwo`ć skawenia związ-

kami ropopochodnymi, przed wprowadzeniem do odbiornika oczy`cić w max. stopniu technicznie 

mowliwym, np. w separatorze ”roduktów ro”o”ochodnych (okŁ 99% redukcji związków ro”o”ochod-

nych), tak by sto”ieL zanieczyszczeL nie ”rzekraczaJ do”uszczalnych stęweL zanieczyszczeL zawar-

tych w `ciekach jakie mogą być od”rowadzane do urządzeL kanalizacyjnych, do wód ”owierzchnio-

wych i do gruntu, zgodnie z m.p.z.p. miejscowo`ci JarosJawiec, 
5) uzyskania ”ozwolenia wodno”rawnego na od”rowadzenie `cieków deszczowych do wód ”owierzch-

niowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 
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4. W zakresie gazyfikacji ustala się nakaz: 

1) wykonania gazyfikacji caJego terenu ”o wybudowaniu stacji redukcyjnej I0 w Postominie i doprowa-

dzeniu gazu do miejscowo`ci JarosJawiec, 
2) do”rowadzenia gazu dla ”otrzeb ”rzygotowania ”osiJków, cie”Jej wody i potrzeb grzewczych, 

3) realizowania sieci gazowej `redniego ci`nienia o ”rzekrojach ø 90 - ø 110 mm; ”odJączenia odbior-

ców ”o”rzez indywidualne reduktory ”rzewidziane do zasilania odbiorców domowych, 

4) ukJadania gazociągów w pasach zieleni i pod chodnikami, a w szczególnych ”rzy”adkach ”od asfal-

tem przy zachowaniu odlegJo`ci bez”iecznej od ”ozostaJych elementów uzbrojenia ”odziemnego 

i obiektów naziemnych. 

5. W zakresie gos”odarki cie”lnej ustala się nakaz: 

1) ”rzygotowania cie”Ja dla ”otrzeb grzewczych z kotJowni indywidualnych o”artych wyJącznie o paliwo 

tzw. ekologiczne (gaz ziemny, energia elektryczna, gaz propan-butan, pom”y cie”lne, olej o”aJowy, 
drewno, sJoma), 

2) nie ”rzekraczania warto`ci stęweL do”uszczalnych okre`lonych w ”rze”isach szczególnych ”rzy w”ro-

wadzaniu zanieczyszczeL do ”owietrzaŁ 

6. W zakresie utylizacji od”adów staJych ustala się nakaz: 

1) zorganizowanego wywozu od”adów staJych na istniejące wysy”isko urządzone w Bylicy, ”rzez sJuw-
by specjalistyczne, 

2) w”rowadzania sto”niowej segregacji od”adów, 
3) nie ”rzewiduje się wytwarzania od”adów niebez”iecznychŁ 

7. W zakresie melioracji: W granicach o”racowania urządzeL melioracyjnych brak. 

8. W zakresie ochrony ”rzed haJasem ustala się nakaz: 

1) zachowania dopuszczalnego poziomu haJasu dla ”oszczególnych rodzajów zabudowy wg ”rze”isów 
szczególnych, 

2) w”rowadza się zakaz stosowania urządzeL ”owodujących wibracje w”Jywające ujemnie na zdrowie 

mieszkaLców i obiekty budowlane, 

10. Sieci w rysunku ”lanu stanowią ideogram uzbrojeniaŁ Śo”uszcza się zmianę ich trasy w przekroju 

ulicy. Nie ustala się trasy sieci w granicach dziaJekŁ 

11Ł Sieci realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia w zakresie komunikacji 

§ 5. Okre`la się nastę”ujące ”arametry ”rojektowanego ukJadu drogowego: 

1) istniejąca droga ”owiatowa klasy zbiorczej w przypadku modernizacji winna mieć ”arametry: 

- szeroko`ć w liniach rozgraniczających bez zmian, 

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,50 m, 

- w przekroju drogi przynajmniej jednostronny chodnik o szeroko`ci nie mniejszej niw 1,25 m, 

- wskazane jest urządzenie `ciewki rowerowej o szeroko`ci nie mniejszej niw 2,0 m, 

- do”uszcza się stosowanie ”asów ”ostojowych, 
2) drogi gminne klasy lokalnej w ”rzy”adku urządzania winny mieć ”arametry: 

- szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,0-3,50 m, 

- w ”rzekroju drogi ”rojektować ”rzynajmniej jednostronny chodnik o szeroko`ci nie mniejszej 

niw 1,25 m, 

- wskazane jest urządzenie `ciewki rowerowej o szeroko`ci nie mniejszej niw 1,5 m, 

- do”uszcza się stosowanie ”asów ”ostojowychŁ 
3) drogi nie”ubliczne wewnętrzne w ”rzy”adku urządzania winny mieć ”arametry: 

- szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 2,25 m, 

- w ”rzekroju drogi ”rojektować ”rzynajmniej jednostronny chodnik o szeroko`ci nie mniejszej 

niw 1,25 m, 

- do”uszcza się ”rojektowanie ulic jedno”rzestrzennychŁ 
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4) ”rzej`cia ”iesze o charakterze spacerowym i szeroko`ci nie mniejszej niw 1,50 m. 

RozdziaJ 5 

Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji 

§ 6. 1. Zasilenie zabudowy z istniejącej i projektowanej stacji transformatorowej do których wykona-

no linię kablową SN, swoim zasięgiem obejmują równiew niezabudowaną czę`ć dziaJekŁ 

2. Od stacji transformatorowych do miejsc poboru mocy - ”rojektowanych obiektów kubaturowych, 
wykonać linie kablowe nnŁ Kable ukJadać w liniach rozgraniczenia drógŁ Przy granicy dziaJek zamontować 
zJącza kablowe zintegrowane z ukJadami pomiarowymi zasilane jedno lub dwustronnie. 

3. W zakresie telekomunikacji. 

1) ”odJączenia do sieci telekomunikacyjnej ”rzewodowej wykonać w liniach rozgraniczających dróg 

w oparciu o warunki techniczne operatora sieci, 

2) sieć rozdzielczą kablową w”rowadzić do szafek na dziaJkach, zJącza zabez”ieczać osJonami, 

3) wykonać zabez”ieczenia ”rzeciw”rądowe i ”rze”ięciowe oraz uziomy. 

4Ł Projekty infrastruktury wykonać ”o uzyskaniu warunków technicznych dystrybutorów ”oszczegól-

nych sieci. 

RozdziaJ 6 

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

§ 7. 1Ł Przy ”rojektowaniu obiektów na terenie o”racowania wskazane jest wyznaczenie ”omiesz-

czeL na ukrycia czę`ciowo ”rzygotowane o ws”óJczynniku ochrony K gt;100Ł 

2. Zaopatrzenie w wodę wykonać zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszych ustaleLŁ źa”otrzebowanie wody 

w okresie ograniczonych dostaw dla mŁ JarosJawiec wynosi 19,1 m3/d. Potrzeby te zaspokoi studnia na 

terenie o`rodka wczasowego BAITYK i CEFARM o wydajno`ci 60 m3łh oraz na terenie o`rodka wczaso-

wego GEOLOG o wydajno`ci 40 m3/h w mŁ JarosJawiec. W przypadku braku ”rądu nalewy zorganizować 
dowóz wodyŁ 

3Ł PodJączenie obiektów do sieci komunalnej pod warunkiem zagwarantowania awaryjnego uródJa 
energii s”eJnia wymogi stawiane wodociągom w okresie ograniczonych dostaw. W sytuacji awaryjnej 

nalewy zorganizować dowóz wodyŁ 

4Ł O`wietlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów wykonać w s”osób umowliwiający szybkie ”rzy-

stosowanie do potrzeb obrony cywilnej. 

5Ł Teren o”racowania jest objęty zasięgiem akustycznym syreny alarmowej na terenie źes”oJu SzkóJŁ 

6Ł Istniejące i ”rojektowane drogi s”eJniają wymogi dróg ewakuacyjnychŁ 

RozdziaJ 7 

Ustalenia szczegóJowe dotyczące terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

§ 8. 1Ł Ustalenia dla terenów zabudowy turystycznej i mieszkaniowej. 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 1UT,MN /1,13/, 2UT,MN /0,28/, 13UT,MN /0,11/, 

21UT,MN /0,49/, 23UT,MN /0,25/ 

2) Funkcja obszaru 

a) funkcja podstawowa: 

- obiekty usJug turystycznych z wyJączeniem cam”ingów i ”ól namiotowych, 

- obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

b) funkcja dopuszczalna: 

- nieuciąwliwe usJugi handlu i gastronomii o ”owierzchni nie ”rzekraczającej ”owierzchni ”arte-

ru budynku z elewacją wej`ciową od strony drógŁ 
3) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ Ustala się mowliwo`ć budowy nowych obiektów 

budowlanych na zasadach okre`lonych w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3, 

ust. 2 niniejszych ustaleLŁ 
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4) źasady ochrony `rodowiska i krajobrazu kulturowego. Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie 

z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagospodarowania terenuｬ § 3, ust. 3 niniejszych ustaleLŁ 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ Czę`ci terenów 

1UT,MN, 2UT,MN oraz 21UT,MN znajdują się w granicach strefy ｭW IIｬ- czę`ciowej ochrony stano-

wisk archeologicznych. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej ”rzyjmować dla tych terenów zgodnie z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowa-

nia terenuｬ § 3, ust. 4 niniejszych ustaleLŁ 
6) źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni publicznych. W granicach obszarów nie wystę”ują ”rzestrzenie ”u-

bliczne. 

7) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ Obowiązują ustalenia 
zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 3, ust. 6 niniejszych ustaleLŁ Na 
dziaJkach ”rzylegJych do ul. BaJtyckiej wysoko`ć zabudowy do czterech kondygnacji naziemnych, 

w tym ”oddasze uwytkowe z dachem o nachyleniu od 35 do 550, o odlegJo`ci od ”oziomu terenu przy 

najniwej ”oJowonym wej`ciu do kalenicy do 15,50 m, wysoko`ć zwieLczenia `cian budynku do 
11,0 m nad terenem. 

8) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Tereny znajdują się w granicach obszaru chronionego krajobrazu 

ｭPas Pobrzewa na źachód od Ustkiｬ, oraz w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego na których 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3 ust. 7 ni-

niejszych ustaleLŁ 
9) SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Obowiązują ustalenia zawarte w roz-

dziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ§ 3, ust. 8 niniejszych ustaleLŁ 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

a) tereny obsJugiwane komunikacyjnie z istniejących dróg 25KŚ”w, 24KŚg, 27KŚg, 28KŚg, 29KŚw, 
30KDg, 37KDw, 

b) miejsca ”arkingowe zabez”ieczyć zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2 ｭźasady ogólne 
zagospodarowania terenuｬ § 3, ust. 6 pkt 7 niniejszych ustaleL, 

c) sieci infrastruktury technicznej wykonać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4 i 5 niniejszych ustaleLŁ 
11) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenówŁ Teren mowe 

być uwytkowany w dotychczasowy s”osób do chwili ”odjęcia inwestycji. Zmiana zagospodarowania 

musi być zgodna z warunkami okre`lonymi w niniejszych ustaleniach. 

12) Stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Ustala się 
stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 0% 

2Ł Ustalenia dla terenów zabudowy hotelowej i mieszkaniowej. 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 3UH,MN /0,54/, 4UH,MN / 0,91/, 6UH,MN /1,30/, 

7UH,MN /0,97/, 11UH,MN /0,80/, 12UH,MN /0,79/, 14UH,MN /0,68/, 15UH,MN /0,66/, 16UH,MN 

/0,64/, 20UH,MN /1,15/, 22UH,MN /1,15/, 24UH,MN /0,59/ 

2) Funkcja obszaru: 

a) funkcja podstawowa: 

- obiekty usJug hotelowych z wyJączeniem cam”ingów i ”ól namiotowych, 

- obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) funkcja dopuszczalna: 

- nieuciąwliwe usJugi handlu i gastronomii o ”owierzchni nie ”rzekraczającej 50% ”owierzchni 
parteru budynku, z elewacją wej`ciową od strony dróg, 

- teren oznaczony symbolem 24 UH,MN ”rzeznaczony jest na ”owiększenie dziaJek w obsza-

rach wyznaczonych symbolami 166 MP i 168 MP w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego miejscowo`ci JarosJawiec, uchwalonym ”rzez Radę Gminy Postomino uchwaJą 
Nr XXX/348/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. z przeznaczeniem na funkcje turystyczne, ustalone 

w tym planie. 

3) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ Ustala się mowliwo`ć budowy nowych obiektów 
budowlanych na zasadach okre`lonych w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3, 

ust. 2 niniejszych ustaleLŁ 
4) źasady ochrony `rodowiska i krajobrazu kulturowego. Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie 

z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3, ust. 3 niniejszych ustaleLŁ 
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5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ Czę`ci terenów 
3UH,MN, 4UH,MN, 12UH,MN, 14UH,MN i 20UH,MN znajduje się w granicach strefy ｭW IIｬ- czę-
`ciowej ochrony stanowisk archeologicznychŁ źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej dla tych terenów ”rzyjmować zgodnie z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne 
zagospodarowania terenuｬ § 3, ust. 4 niniejszych ustaleLŁ 

6) źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych. W granicach obszarów nie wystę”ują ”rzestrzenie pu-

bliczne. 

7) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ Obowiązują ustalenia 
zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 3, ust. 6 niniejszych ustaleLŁ 

8) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Teren znajdują się w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭPas 

Pobrzewa na źachód od Ustkiｬ, oraz w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego na których 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3 ust. 7 ni-

niejszych ustaleLŁ 
9) SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Obowiązują ustalenia zawarte 

w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 3, ust. 8 niniejszych ustaleLŁ 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

a) tereny obsJugiwane komunikacyjnie z istniejących dróg 17KŚg, 18KŚg, 24KŚg, 26KŚg, 27KŚg, 
28KDg, 29KDg, 30KDg, 31KDg, 32KDw, 33KDw, 34KDw, 37KDw, 

b) miejsca ”arkingowe zabez”ieczyć zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2 ｭźasady ogólne 
zagospodarowania terenuｬ § 3, ust. 6 pkt 7 niniejszych ustaleL, 

c) gos”odarkę wodno - `ciekową wykonać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4 i 5 niniejszych ustaleLŁ 
11) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenówŁ Teren mowe 

być uwytkowany w dotychczasowy s”osób do chwili ”odjęcia inwestycjiŁ źmiana zagospodarowania 

musi być zgodna z warunkami okre`lonymi w niniejszych ustaleniach. 

12) Stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Ustala się 
stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 0% 

3Ł Ustalenia dla terenów usJug turystycznych i sportowych. 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 8UT,US /0,32/, 9UT,US/ 0,34/, 10UT,US /0,17/ 

2) Funkcja obszaru 

a) funkcja podstawowa: 

- teren usJug turystycznych i sportu z zielenią towarzyszącą, wskazana lokalizacja usJug rekreacyjno - 

s”ortowych oraz usJug gastronomii i handlu, 

b) funkcja dopuszczalna: 

- ustala się mowliwo`ć wykorzystania ”oddasza na mieszkanie wJa`cicielaŁ 
3) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ Ustala się mowliwo`ć budowy nowych obiektów 

budowlanych na zasadach okre`lonych w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3, 

ust. 2 niniejszych ustaleLŁ 
4) źasady ochrony `rodowiska i krajobrazu kulturowego. Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie 

z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3, ust. 3 niniejszych ustaleL niniejszych 
ustaleLŁ 

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ źasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej dla tych terenów ”rzyjmować 
zgodnie z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3, ust. 4 niniejszych ustaleLŁ 

6) źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych. W granicach obszarów nie wystę”ują ”rzestrzenie ”u-

bliczne. 

7) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ Obowiązują ustalenia 
zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 3, ust. 6 niniejszych ustaleLŁ 

8) Granice i sposoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Teren znajdują się w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭPas 

Pobrzewa na źachód od Ustkiｬ, oraz w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego na których 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3 ust. 7 ni-

niejszych ustaleLŁ 
9) SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Obowiązują ustalenia zawarte 

w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 3, ust. 8 niniejszych ustaleLŁ 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

a) tereny obsJugiwane komunikacyjnie z istniejących dróg 27KŚg, 28KŚg, 29KŚg, 
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b) miejsca parkingowe zabezpieczyć zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2 ｭźasady ogólne 
zagospodarowania terenuｬ § 3, ust. 6 pkt 7 niniejszych ustaleL, 

c) gos”odarkę wodno - `ciekową wykonać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4 i 5 niniejszych usta-

leL, 
11) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenówŁ Teren mowe 

być uwytkowany w dotychczasowy s”osób do chwili ”odjęcia inwestycjiŁ źmiana zagospodarowania 

musi być zgodna z warunkami okre`lonymi w niniejszych ustaleniach. 

12) Stawki procentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.)Ł Ustala się 
stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 0% 

4. Ustalenia dla terenów urządzeL elektroenergetycznychŁ 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 5 EE /0,01/ 19 EE /0,01/ 

2) Funkcja obszaru. 

a) funkcja podstawowa: 

- stacje transformatorowe wnętrzowe SNłNN zasilane ”rzelotowo kablem z istniejącej sieci 
`redniego na”ięciaŁ 

3) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ Wskazane jest zwieLczenie ”rojektowanych 
stacji dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną lub blachodachówkąŁ 

4) źasady ochrony `rodowiska i krajobrazu kulturowego. Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie 

z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3, ust. 3 niniejszych ustaleLŁ 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ Teren 19śś 

znajduje się w granicach strefy ｭW IIｬ- czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznychŁ źasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej dla tego terenu ”rzyj-

mować zgodnie z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3, ust. 4 niniejszych 

ustaleLŁ 
6) źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych. W granicach obszarów nie wystę”ują ”rzestrzenie ”u-

bliczne. 

7) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenuŁ Obowiązują ustalenia 
zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagospodarowania terenuｬ, § 3, ust. 6 niniejszych ustaleLŁ 

8) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Teren znajdują się w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭPas 

Pobrzewa na źachód od Ustkiｬ, oraz w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego na których 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3 ust. 7 ni-

niejszych ustaleLŁ 
9) SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Teren nie ”odlega scaleniu i parcelacji. 

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Tereny 

obsJugiwane komunikacyjnie z istniejących dróg 26KŚg, 17KŚxŁ 
11) S”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenówŁ Teren mowe 

być uwytkowany w dotychczasowy s”osób do chwili ”odjęcia inwestycjiŁ źmiana zagospodarowania 

musi być zgodna z warunkami okre`lonymi w niniejszych ustaleniach. 

12) Stawki procentowe, na podstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.)Ł Ustala się 
stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 0% 

5Ł Ustalenia dla terenów komunikacji - droga powiatowa 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 25 KDpw / 0,33/ 

2) Funkcja obszaru: 

- istniejąca droga ”owiatowa klasy zbiorczej o szeroko`ci w liniach rozgraniczających bez zmianŁ 
3) Wskauniki zagos”odarowania terenu i parametry ksztaJtowania obiektów. W przypadku modernizacji 

droga winna mieć ”arametry: 

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,50 m, 

- w przekroju drogi przynajmniej jednostronny chodnik o szeroko`ci nie mniejszej niw 1,25 m, 

- wskazane jest urządzenie `ciewki rowerowej o szeroko`ci nie mniejszej niw 2,0 m, 

- do”uszcza się stosowanie ”asów ”ostojowychŁ 
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4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ Czę`ć terenu 
znajduje się w granicach strefy ｭW IIｬ- czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych. Zasady 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej dla tych terenów ”rzyj-

mować zgodnie z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3, ust. 4 niniejszych 

ustaleLŁ 
5) źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 3, ust. 5 niniejszych ustaleLŁ 
6) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 

podstawie odrębnych ”rze”isówŁ Teren znajdują się w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭPas 

Pobrzewa na źachód od Ustkiｬ, oraz w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego na których 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3 ust. 7 ni-

niejszych ustaleLŁ 
7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Sieci 

infrastruktury technicznej wykonać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4 i 5 niniejszych ustaleLŁ 
8) Stawki procentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Ustala się 
stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 0% 

6. Ustalenia dla terenów komunikacji - drogi gminne 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/ 17KDG,/0,10/, 18KDg/0,10/, 24KDg/0,05/, 26 KDg 

/0,25/, 27 KDg /1,00/, 28 KDg /0,74/, 29 KDg /1,01/, 30 KDg /1,64/, 31 KDg /0,18/ 

2) Funkcja obszaru: 

- drogi gminne klasy dojazdowej o szeroko`ci w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 

planu. 

4) Wskauniki zagos”odarowania terenu i parametry ksztaJtowania obiektów. W przypadku modernizacji 

droga winna mieć ”arametry: 

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,0 - 3,50 m, 

- w przekroju drogi przynajmniej jednostronny chodnik o szeroko`ci nie mniejszej niw 1,25 m, 

- wskazane jest urządzenie `ciewki rowerowej o szeroko`ci nie mniejszej niw 1,5 m, 

- do”uszcza się stosowanie ”asów ”ostojowychŁ 
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnejŁ Czę`ci dróg 

o symbolach 17KDg, 26KDg, 27KDg i 29KŚg, 31KŚg znajdują się w granicach strefy ｭW IIｬ- czę-
`ciowej ochrony stanowisk archeologicznychŁ źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury ws”óJczesnej dla tych terenów ”rzyjmować zgodnie z rozdziaJem 2 ｭźasady ogólne 
zagospodarowania terenuｬ § 3, ust. 4 niniejszych ustaleLŁ 

6) źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 3, ust. 5 niniejszych ustaleLŁ 
7) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Teren znajdują się w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭPas 

Pobrzewa na źachód od Ustkiｬ, oraz w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego na których 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3 ust. 7 ni-

niejszych ustaleLŁ 
8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Sieci 

infrastruktury technicznej wykonać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4 i 5 niniejszych ustaleLŁ 
9) Stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Ustala się 
stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 0% 

7Ł Ustalenia dla terenów komunikacji - drogi wewnętrzne 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach//, 32KDw /0,06/, 33KDw /0,05 / 36KDw /0,13/, 37KDw 

/0,03/, 

2) Funkcja obszaru: 

- drogi wewnętrzne, nie”ubliczne obsJugujące do 6 dziaJekŁ 
3) Wskauniki zagos”odarowania terenu i parametry ksztaJtowania obiektówŁ Śrogi wewnętrzne winny 

mieć ”arametry: 

- szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 2,25 m, 
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- w ”rzekroju drogi ”rojektować ”rzynajmniej jednostronny chodnik o szeroko`ci nie mniejszej 

niw 1,25 m, 

- do”uszcza się ”rojektowanie ulic jednoprzestrzennych. 

4) źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 3, ust. 5 niniejszych ustaleLŁ 
5) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Teren znajdują się w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭPas 

Pobrzewa na źachód od Ustkiｬ, oraz w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego na których 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3 ust. 7 ni-

niejszych ustaleLŁ 
6) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Sieci 

infrastruktury technicznej wykonać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4 i 5 niniejszych ustaleLŁ 
7) Stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Ustala się 
stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 0% 

8Ł Ustalenia dla terenów komunikacji - ”rzej`cia ”iesze 

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach//, 34KDx, /0,01/, 35 KDx/0,02/, 

2) Funkcja obszaru: 

- ”rzej`cia ”iesze o szeroko`ci w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. 

3) źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭZasady 

ogólne zagos”odarowania terenuｬ, § 3, ust. 5 niniejszych ustaleLŁ 
4) Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ Tereny znajdują się w granicach obszaru chronionego krajobrazu 

ｭPas Pobrzewa na źachód od Ustkiｬ, oraz w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego na których 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 ｭźasady ogólne zagos”odarowania terenuｬ § 3 ust. 7 ni-

niejszych ustaleLŁ 
5) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Sieci 

infrastruktury technicznej wykonać zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 3, 4 i 5 niniejszych ustaleLŁ 
6) Stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Ustala się 
stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 0% 

RozdziaJ 8 

Przepisy koLcowe 

§ 9. Zmiana ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego na cele nierolnicze i niele`ne 
zostaJa dokonana ”rzy uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudo-

wy mieszkalno-usJugowej ｭJarosJawiec - BaJtyckaｬ. 

§ 10. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Postomino. 

§ 11. Traci moc uchwaJa Nr VII/64/99 Rady Gminy Postomino z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu terenu zabudowy mieszkalno - usJugowej JarosJawiec - BaJtyckaŁ 

§ 12. 1. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego. 

2. UchwaJa, o której mowa w ust. 1 ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Bogdan NiewiLski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLIV/485/10 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 2 sierpnia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIV/485/10 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 2 sierpnia 2010 r. 

 

w s”rawie rozstrzygnięcia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaro-

sJawiec - BaJtyckaŁ Na ”odstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), - stwierdzam, we do ”rojektu 
zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania terenu ”oJowonego w obrębie JarosJawiec - BaJtycka - 

uwag nie wniesiono. 

 

 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIV/485/10 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 2 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy w zmianie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego JarosJawiec - BaJtyckaŁ 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego JarosJawiec - BaJtycka nie zmienia zakresu 

zadaL, których realizacja zmienia skutki finansowe w stosunku do ”lanu dotychczas obowiązującegoŁ 
W związku z tym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), - stwierdzam, we zmiana planu nie wymaga 

realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy. 
1658 

 

 

 

1659 
1659 

UCHWAIA NR XL/190/10 

 RADY GMINY RĄBINO 

 z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie ustalenia wysoko`ci opJat za `wiadczenia prowadzonego przez gminę 

przedszkola publicznego. 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 r. o systemie o`wiaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2103 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 171, Nr 94, 

poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 

Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 

Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, 

Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320), 

w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, 

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

poz. 128, Nr 181, 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 oraz poz. 146) Rady Gminy w Rąbinie uchwala, co nastę”uje: 


