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UCHWAIA NR XLIVł293ł10 

RADY GMINY KOIOBRZEG 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KoJobrzeg 

dla obrębu ewidencyjnego Zieleniewo. 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 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) Rada Gminy KoJobrzeg uchwala, co nastę”uje: 

ROZDZIAI I 
USTALENIA WSTĘPNE 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XI/67/2007 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 13 sier”nia 2007 r. w spra-
wie przystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
KoJobrzeg zatwierdzonego uchwaJą Rady Gminy KoJobrzeg Nr XXXIV/189/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. 
i ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy KoJobrzeg uchwalonego uchwaJą Nr XV/92/2000 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 21 li”ca 2000 r., 
zmienionego uchwaJą Nr XXX/197/2002 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 25 czerwca 2002 r. w obrębie 
Ro`cięcino oraz uchwaJą Nr XLIII/287/10 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 3 marca 2010 r., uchwala się 
zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJobrzeg dla obrębu ewidencyjnego 
Zieleniewo zwanego dalej planem miejscowym. 

2. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest przeznaczenie terenów na cele: zabudowy mieszka-
niowej, zagrodowej, usJugowej, turystycznej, ”rodukcyjnej, komunikacji i infrastruktury technicznej oraz 
zieleni, wód i uwytkowania rolniczego. W ”lanie wydzielono i okre`lono tereny ”odlegające ochronie 
prawnej i proponowane do ochrony. 

3. Powierzchnia obszaru objętego ”lanem wynosi 791,5350 ha. 

  

Nr 42 Szczecin, dnia 28 maja 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
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§ 2. Integralnymi skJadnikami uchwaJy są zaJączniki: 

1. rysunek zmiany ”lanu w skali 1: 2000 stanowiący zaJącznik nr 1 skJadający się z 6 arkuszy ozna-
czonych: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. 

2. wyrys studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJobrzeg dla 
obręb ewidencyjnego Zieleniewo stanowiący zaJącznik nr 2. 

3. rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg w s”rawie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu 
zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gm. KoJobrzeg dla obrębu ewidencyjnego 
Zieleniewo stanowiące zaJącznik nr 3. 

4. rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg o s”osobie realizacji za”isanych w zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gm. KoJobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Zieleniewo inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiące zaJącznik nr 4. 

ROZDZIAI II 
USTALENIA OGÓLNE 

§ 3. Zasady konstrukcji planu miejscowego. 

1. Ustalenia tekstu ”lanu skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych; 
2) ustaleL ogólnych obowiązujących na caJym obszarze objętym ”lanem, w zakresie okre`lonym w usta-

leniach niniejszej uchwaJy; 
3) ustaleL szczegóJowych dla terenów funkcjonalnych okre`lonych w ”lanie i wyznaczonych liniami roz-

graniczającymi o równym ”rzeznaczeniu lub o równych zasadach zagos”odarowania; 
4) ustaleL koLcowych. 

2. Śla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleL. 

3. Przebieg linii rozgraniczających do celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt 
odpowiednich linii z tekstu i rysunku planu miejscowego. 

4. W tek`cie i na rysunku ”lanu miejscowego w”rowadzone zostaJy oznaczenia w nastę”ujący s”osób: 

1. duwa litera ”rzed cyfrą oznacza symbol literowy jednostki strukturalno-przestrzennej; 
2. cyfra lub liczba ”o literze oznaczają symbol kolejno`ci terenu funkcjonalnego w jednostce struktural-

no-przestrzennej; 
3. maJa litera - oznacza te tereny funkcjonalne, w których wystę”ują ”odobne uwarunkowania; 
4. duwe litery na koLcu oznaczają symbol ”rzeznaczenia terenu. 

5. Obowiązuje osobna numeracja dla terenów dróg, ciągów ”ieszo-jezdnych i ciągów ”ieszych. 

6. W celu Jatwiejszej lokalizacji terenów funkcjonalnych obszar o”racowania podzielono na 6 jedno-
stek strukturalno-przestrzennych oznaczonych symbolami literowymi: A, B, C, D, E, F, w których znajdują 
się ”oszczególne tereny funkcjonalne i dla których dokonano ustaleL uwarunkowania inwestycyjnego. 
W ramach tych jednostek wyznaczono dodatkowo tereny rolnicze nie planowane do zabudowy w ramach 
jednostek, oznaczone odrębnym numerem, symbolem literowym jednostki i literą ｭRｬ. 

7. Tereny komunikacji oznaczone zostaJy symbolami liczbowymi. 

8. W ”rzy”adku braku ”rzedmiotu ustaleL nie ”odaje się nakazów, zakazów lub ograniczeL w tym zakresie. 

9. W obszarze objętym ”lanem obowiązują tylko ustalenia za”isane w ”lanie. 

10. Ustalenia ogólne obowiązują we wszystkich ”rzy”adkach, w których inaczej nie stanowią ustale-
nia dla terenów funkcjonalnych. 

11. Jeweli dla czę`ci terenu funkcjonalnego okre`lono stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
s”odarowaniu ”rzestrzennym, a dla ”ozostaJej czę`ci nie okre`lono to znaczy, we wynosi ona 0,0%. 
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§ 4. Na obszarze objętym ”lanem ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów i ich symbole: 

1. tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę mieszkaniową i usJugową: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami; 
3) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
4) U - tereny zabudowy usJugowej; 
5) U/MN - tereny zabudowy usJugowej z zabudową mieszkaniową; 
6) US - tereny zabudowy usJug s”ortu i rekreacji; 
7) UZ - teren zabudowy usJug zdrowia; 
8) UKs - teren zabudowy usJug sakralnych; 

2. tereny zieleni: 

1) ZL - lasy; 
2) ZP - tereny zieleni urządzonej; 
3) ZD - tereny ogrodów dziaJkowych; 
4) ZC - cmentarz; 

3. tereny komunikacji: 

1) tereny dróg ”ublicznych: 
a) KDG - droga klasy gJównej, 
b) KDZ - droga klasy zbiorczej, 
c) KDL - droga klasy lokalnej, 
d) KDD - droga klasy dojazdowej; 

2) KDW - droga wewnętrzna; 
3) KPJ - ciąg ”ieszo-jezdny; 
4) KP - ciąg ”ieszy; 
5) KS - tereny ”arkingów, garawy, stacja ”aliw i obsJugi komunikacji; 
6) KK - teren kolejowy, teren zamknięty; 

4. tereny infrastruktury technicznej: 

1) K - tereny urządzeL kanalizacji sanitarnej; 
2) E - tereny urządzeL elektroenergetyki - stacja transformatorowa; 
3) G - tereny urządzeL gazownictwa - stacja redukcyjna gazu; 
4) g - gazociąg wysokiego ci`nienia (symbol graficzny); 
5) e - linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia (symbol graficzny); 

5. Tereny uwytkowane rolniczo: 

1) R - tereny rolnicze; 
2) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym; 

6. tereny ”ozostaJe: 

1) P - tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów; 
2) WS - tereny wód ”owierzchniowych, `ródlądowych; 
3) ZZ - obszar narawony na niebez”ieczeLstwo ”owodzi. 

§ 5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu. 

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

1) granica s”orządzenia ”lanu ”okrywająca się z granicą obrębu Zieleniewo; 
2) symbol literowy jednostki strukturalno-przestrzennej; 
3) symbol cyfrowy terenu funkcjonalnego; 
4) symbole literowe terenów funkcjonalnych ”oJowonych w równych miejscach o ”odobnych uwarunko-

waniach; 
5) symbol przeznaczenia; 
6) obowiązująca linia zabudowy; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
8) linia rozgraniczająca tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
9) linie ”ro”onowanych zasad ”odziaJu terenów. 
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2. Nastę”ujące obszary wyznaczone granicami i obiekty oznaczone symbolami ”odlegają ochronie lub 
są ”rojektowane do ochrony na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 

1) granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; 
2) granica obszaru s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ; 
3) granice projektowanego obszaru chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ; 
4) granica obszaru oraz terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ; 
5) budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków i objęte ochroną ustaleniami ”lanu; 
6) granica strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej; 
7) granica strefy ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego; 
8) granica strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. 

§ 6. Ilekroć w niniejszej uchwale jest uwyte okre`lenie: 

1. budynek gospodarczy w zabudowie jednorodzinnej - nalewy rozumieć zgodnie z ”rze”isami odręb-
nymi; w zabudowie jednorodzinnej - nalewy ”rzez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania ”rac warsztatowych oraz do ”rzechowywania materiaJów, narzędzi, s”rzętu i ”Jodów rol-
nych sJuwących mieszkaLcom budynku mieszkalnego; 

2. cechy gJówne obiektu - nalewy ”rzez to rozumieć: wysoko`ć obiektu, bryJę, formę oraz ksztaJt dachu; 

3. dziaJka sąsiednia - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę budowlaną wyznaczoną geodezyjnie, o okre-
`lonym numerze ewidencyjnym, wielko`ci oraz formie uwytkowania, która ”osiada ws”ólny odcinek gra-
niczny z dziaJką w stosunku, do której odnosi się za”is; 

4. front budynku - nalewy ”rzez to rozumieć `cianę budynku eks”onowaną ”od względem architekto-
nicznym, w której znajduje się gJówne wej`cie do budynku; 

5. granica frontowa (front dziaJki) - nalewy ”rzez to rozumieć granicę znajdująca się od strony drogi; 

6. granica tylna dziaJki - nalewy ”rzez to rozumieć granicę dziaJki znajdująca się ”o ”rzeciwnej stronie 
granicy frontowej; 

7. kalenica gJówna - odcinek kalenicy stanowiący najdJuwszy element kalenicy budynku; 

8. ilo`ć kondygnacji wymieniona w tek`cie - nalewy ”rzez to rozumieć wszystkie kondygnacje liczone 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, w tym kondygnację w stromym dachu (”oddasze uwytkowe) z ”omiesz-
czeniami ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi; wszystkie budynki mogą ”osiadać dodatkowo kondygnację ”od-
ziemną; 

9. istniejąca zabudowa - zabudowa istniejąca w czasie s”orządzenia ”lanu; 

10. linia rozgraniczająca - nalewy ”rzez to rozumieć linie, które wyznaczają tereny o równym ”rzezna-
czeniu oraz równym s”osobie zagos”odarowania i zabudowy, w tym drogi i ulice; 

11. linie zasad ”odziaJu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć orientacyjne linie ”rojektowanego ”odziaJu 
terenu funkcjonalnego na dziaJki budowlane w zakresie zasad: 

1) ”rzebiegu dJuwszej i krótszej granicy dziaJki; 
2) rejonów ”rzebiegu dróg obsJugujących teren; 

12. lokalizacja w gJębi dziaJki - nalewy ”rzez to rozumieć usytuowanie, wskazanych w ustaleniach 
szczegóJowych budynków w odlegJo`ci nie mniejszej niw tylna linia `ciany budynku usytuowanego od 
strony drogi; 

13. nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu 
i okre`loną w tek`cie uchwaJy, ”rzed którą nie wolno zlokalizować `ciany budynku; oka”y i gzymsy mogą 
być wysunięte nie więcej, aniweli 0,7 m ”rzed linię zabudowy, a balkony, wykusze i przedsionki do 1,5 m; 
w ”rzy”adku braku okre`lenia graficznego linii zabudowy na rysunku ”lanu jako linię zabudowy nalewy 
”rzyjmować linię s”eJniającą warunki okre`lone w ”rze”isach odrębnych; 

14. obowiązująca linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu 
i okre`loną w tek`cie uchwaJy, wzdJuw której nalewy zlokalizować min. 75% dJugo`ci `ciany budynku, ”o-
zostaJa czę`ć `ciany mowe być cofnięta w gJąb nie więcej jak 1,5 m; oka”y i gzymsy mogą być wysunięte 
nie więcej, aniweli 0,7 m ”rzed linię zabudowy, a balkony i wykusze do 1,5 m; linia ta nie dotyczy dobu-
dowanych garawy, które mogą być cofnięte w gJąb dziaJki; 
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15. rozbudowa - nalewy ”rzez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego, w tym dobudowę ”o-
wierzchni, która ”o”rawi funkcjonowanie budynku. Śla budynków objętych ochrona konserwatorską 
obowiązują ”rze”isy odrębne; 

16. przebudowa komunikacji i infrastruktury technicznej - nalewy ”rzez to rozumieć wykonanie, robót 
w wyniku których nastę”uje ”odwywszenie warto`ci uwytkowo - funkcjonalnych i technicznych, realizo-
wanych w szczególno`ci ”o”rzez w”rowadzanie rozwiązaL, urządzeL oraz ”arametrów i materiaJów tech-
nicznych od”owiadających najnowszej wiedzy branwowej; 

17. przeznaczenie podstawowe - nalewy ”rzez to rozumieć wskazany dla danego terenu okre`lonego 
symbolem ”rzeznaczenia terenu udziaJ minimum 51% ”owierzchni zabudowy budynków na ten cel ”rze-
znaczonych (bez zabudowy za”lecza), z zastrzeweniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gdzie 
do”uszcza się wydzielenie lokalu uwytkowego zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. W przypadku lokalizacji 
”rzeznaczenia ”odstawowego i uzu”eJniającego w jednym budynku nalewy od”owiednio odnie`ć ”o-
wierzchnie uwytkowe (minimum 51% i maksimum 49%); 

18. ”rzeznaczenie uzu”eJniające - nalewy ”rzez to rozumieć ”ozostaJe zagos”odarowanie terenu ”oza 
”rzeznaczeniem ”odstawowym, okre`lone dla wyznaczonego terenu i jego zabudowy, niezbędne dla wJa-
`ciwego zagos”odarowania i dziaJania ”rzeznaczenia ”odstawowego, w tym infrastrukturę techniczną, 
z zastrzeweniem do”uszczenia szerszego zakresu infrastruktury technicznej niw niezbędna dla zagos”oda-
rowania terenu dziaJki; do”uszcza się równiew dotychczasowe uwytkowanie do czasu jego likwidacji; 

19. ”oddasze uwytkowe - nalewy ”rzez to rozumieć kondygnację w dachu stromym ”rzystosowaną do 
pobytu ludzi; 

20. powierzchnia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię zabudowaną budynkami liczoną 
”o obrysie zewnętrznym murów; 

21. usJugi - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć, której celem jest zas”okojenie ”otrzeb ludno`ci, 
a nie wytwarzanie metodami ”rzemysJowymi dóbr materialnych ”rzy czym dziaJalno`ć ta nie mowe ”owodo-
wać uciąwliwo`ci w emisji substancji, energii oraz haJasu i nie mowe być ”rzedsięwzięciem, dla którego jest 
wymagane lub mowe być wymagane s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko. 

W obrębie zabudowy jednorodzinnej mowna lokalizować budynek mieszkalny jednorodzinny, w którym do-
”uszcza się wydzielenie do dwóch lokali mieszkalnych albo lokalu mieszkalnego i lokalu uwytkowego 
o powierzchni caJkowitej nie ”rzekraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej budynku, w którym to lokalu 
do”uszcza się lokalizację: ”okoi na wynajem turystów, biur, gabinetów lekarskich, sal wystawowych, 
skle”ów o ”ow. s”rzedawy do 50 m2, usJug rzemie`lniczych z wykluczeniem usJug o charakterze ”roduk-
cyjnym; 

22. usJugi wielofunkcyjne - zbiór usJug okre`lonych szczegóJowo w ustaleniach dla terenów funkcjo-
nalnych; 

23. usJugi wy”oczynku i rekreacji - usJugi okre`lone szczegóJowo w ustaleniach dla terenów funkcjo-
nalnych ”olegające na `wiadczeniu turystom czynno`ci umowliwiających im ”oza miejscem zamieszkania 
korzystanie z wypoczynku i rekreacji; 

24. usJugi rzemie`lnicze - w budynku mieszkalnym - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi wykonywane bez 
zaplecza warsztatowego, o powierzchni do 50 m2 np.: fryzjerskie, fotograficzne, zegarmistrzowskie, kra-
wieckie, kaletnicze itp. W ”rzy”adku wykonywania usJug rzemie`lniczych w wydzielonym budynku - 
usJugi, które nie mogą ”owodować uciąwliwo`ci w emisji substancji, energii oraz haJasu i nie mogą być 
”rzedsięwzięciem, dla którego jest wymagane lub mowe być wymagane s”orządzenie ra”ortu o oddziaJy-
waniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko; 

25. u”orządkowanie zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć odtworzenie ”owierzchni zabudowy ”o-
przez ujednolicenie jej ksztaJtu, bryJy, wyrazu architektonicznego i zadaszenia; ”rzebudowa i rozbudowa 
obiektu budowlanego; 

26. zakaz wtórnych ”odziaJów - nalewy ”rzez to rozumieć zakaz dotyczący ”odziaJów geodezyjnych 
w wyniku których mają ”owstać nowe dziaJki ”rzeznaczone ”od zabudowę nie s”eJniające ustaleL ”lanu 
w zakresie wielko`ci dziaJki; 

27. zieleL `redniowysoka - nalewy ”rzez to rozumieć zadrzewienia i zakrzaczenia do wysoko`ci 3,0 m; 
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28. za”lecze obsJugi - nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę, w której do”uszcza się lokalizację: za”le-
cza gos”odarczego, technicznego, sanitarnego i ”omieszczeL: rekreacji, usJug zabiegowych i gastronomii 
oraz kryty basen; 

29. zachowuje się istniejące ”odziaJy (wydzielenia) - nalewy ”rzez to rozumieć zachowanie istnieją-
cych wydzieleL dziaJek ”od cele inwestycyjne, z do”uszczeniem regulacji granic dziaJek w celu ”owięk-
szenia terenu ”od warunkiem zachowania minimalnej ”owierzchni dziaJki dla danej funkcji i bez w”rowa-
dzenia nowej zabudowy na wydzielanej powierzchni; 

30. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - tereny w obrębie których do”uszcza 
się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usJugowej wbudowanej, dobudo-
wanej lub wolnostojącej. Śo”uszcza się budowę budynku ”arterowego, w którym jest mowliwo`ć ”rowa-
dzenia usJug o ”owierzchni zabudowy do 100 m2 i wysoko`ci kalenicy do 6,0 m. 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego. 

1. Ustala się zachowanie i ochronę nastę”ujących skJadników zagos”odarowania terenów: 

1) obiektów maJej architektury; 
2) ka”liczek ”rzydrownych; 
3) cennych przyrodniczo i krajobrazowo drzew. 

2. Zabrania się budowy budynków o wysoko`ci ”owywej 20,0 m. 

3. Zabrania się realizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 1000 m2. 

4. W obrębie dziaJki, na której dominująca jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do”uszcza się 
lokalizację wolnostojącego garawu i budynku gos”odarczego albo ich ”oJączenie w jeden budynek, ”od 
warunkiem, we będą to budynki ”arterowe, o ”owierzchni zabudowy kawdego z nich do 50 m2 lub Jącznie 
do 100 m2, a wysoko`ć kalenicy nie ”rzekroczy 5,0 m. Śach budynku garawowego, gos”odarczego lub 
gospodarczo-garawowego dwus”adowy lub wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci dachowych od 20° do 
35°, ”okrycie materiaJem ”odobnym do budynku mieszkalnego lub ”Jytami dachowymi z wykluczeniem 
”Jyt ”Jaskich. Kolor ”okrycia dachu jak budynku zabudowy ”rzeznaczenia ”odstawowego. Śo”uszcza się 
równiew lokalizację oczek wodnych o ”ow. do 10% ”ow. dziaJki i maksimum 100 m2. Powierzchnię oczka 
wodnego nie wlicza się do ”owierzchni zabudowy. 

Powywsze ”arametry zabudowy do”uszcza się w obrębie zabudowy zagrodowej. 

Śla zabudowy wielorodzinnej nalewy zlokalizować garawe w zabudowie ”arterowej w ilo`ci min. 0,75 na 
1 mieszkalnie lub miejsca postojowe wraz z garawami w ilo`ci min. 1,1 na 1 mieszkanie; 

5. Lokalizowanie budynków garawowych i gos”odarczych ”rzy bocznej granicy dziaJki do”uszcza się 
tylko w ”rzy”adkach do”uszczonych ustaleniami ”lanu dla okre`lonych terenów funkcjonalnych i wyko-
nywanych jednocze`nie ”rzez obu sąsiadów lub w nawiązaniu do stanu istniejącego. 

6. Zabrania się stosowania nastę”ujących ”okryć dachowych na budynkach mieszkalnych, usJugo-
wych, turystycznych i garawach: ”a”y i blachy ”Jaskiej. 

7. Zabrania się stosowania ogrodzeL z ”Jyt betonowych, metalowych, tworzyw sztucznych lub in-
nych ”eJnych. Ogrodzenie od strony drogi lub ciągu ”ieszo-jezdnego objęte jednym ”rzedsięwzięciem in-
westycyjnym ”owinny mieć jednakowy wygląd i wysoko`ć. Wskazane wywo”Joty o ro`linno`ci kwitnącej 
w ciągu równych ”ór roku. 

8. Zabrania się lokalizowania obiektów oraz ”rowadzenia dziaJalno`ci na caJym obszarze ”lanu na ten 
cel nie przeznaczonych. 

9. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nietrwale związanych z gruntem za wyjąt-
kiem obiektów związanych z ”lacem budowy, okre`lonych w § 12 ustaleL ”lanu i ustaleniach ”lanu dla 
terenu funkcjonalnego. 

10. Zabudowa wynikająca z ”rzeznaczenia uzu”eJniającego nie mowe być realizowana wcze`niej, ani-
weli zabudowa wynikająca z ”rzeznaczenia ”odstawowego. 

11. Śo elewacji budynków nalewy stosować kolorystykę ”astelową. Od ”owywszego ustalenia do-
”uszcza się odstę”stwo ”o”rzez stosowanie cegJy klinkierowej, naturalnych okJadzin ceramicznych oraz 
drewna i kamienia. Śachy budynków mieszkalnych i usJugowych nalewy ”okryć dachówką, blachoda-
chówką lub gontem bitumicznym w kolorze brązowym, ceglastym lub wi`niowym. 
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12. Śo”uszcza się lokalizowanie wolno stojących no`ników reklamowych w ”ostaci sJu”ów rekla-
mowych o `rednicy 1,0 ÷ 2,0 m i wysoko`ci do 3,5 m i zgodnie z ust. 13. 

13. Zabrania się lokalizowania no`ników reklamowych na terenach: 

1) zieleni urządzonej; 
2) w ”asie drogowym drogi wojewódzkiej w obszarze zabudowanym objętym ochroną w ”ostaci strefy 

ｭBｬ ochrony konserwatorskiej. 

14. Śo”uszcza się lokalizowanie reklam na `cianie budynku o ”owierzchni do 10% ”owierzchni `cia-
ny. Reklamy wolnostojące na dziaJce nie mogą ”rzesJaniać elewacji budynku, a ich ”owierzchnia nie mowe 
być większa, aniweli 5% ”owierzchni `ciany elewacji. 

15. Maksymalną ”owierzchnię zabudowy i minimalną ”owierzchnię terenu biologicznie czynnego obli-
cza się w stosunku do dziaJki stanowiącej wJasno`ć tego samego wJa`ciciela. 

16. Tereny zabudowy zagrodowej wyznaczone w ”lanie nalewy rozumieć jako dziaJki, na których do-
”uszcza się budowę budynku mieszkalnego, garawu i budynków gos”odarczych związanych z ”rowadzoną 
dziaJalno`cią w rodzinnych gos”odarstwach rolnych (w tym ogrodniczych, sadowniczych i hodowlanych) 
zgodnie z ustaleniami dla ”oszczególnych jednostek. 

17. W obrębie terenów rolniczych ”oza ustaleniami ”lanu do”uszcza się lokalizację zabudowy zagro-
dowej na gruntach wJa`cicieli (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) gos”odarstwa rolnego o ”owierzchni 
min. 3, 0 ha. Minimalna ”owierzchnia dziaJki ”od zabudowę zagrodową winna wynosić 0,30 ha, a zabu-
dowa zagrodowa zlokalizowana w miejscach s”eJniających wszystkie nastę”ujące warunki: 

1) lokalizacja nie koliduje z ustaleniami planu miejscowego w zakresie funkcji, infrastruktury technicznej, 
ochrony `rodowiska, stref ochronnych it”.; 

2) nie są to obszary narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; 
3) nie są to tereny ”olderów, Jąk (wedJug ewidencji) oraz obszarów, na których ”rzewawają grunty ”o-

chodzenia organicznego (”owywej 50% ”ow. dziaJki) - wedJug klasyfikacji glebowej; 
4) są to tereny ”oJowone przy drodze o nawierzchni utwardzonej; 
5) ”rzylegają do dróg, w których znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energia elek-

tryczna na odcinku dziaJki; 
6) nie wystę”ują stanowiska archeologiczne wykluczające zabudowę; 
7) nie są wykluczone z zabudowy na ”odstawie ”rze”isów odrębnych. 

18. W obrębie zabudowy zagrodowej do”uszcza się ”rowadzenie dziaJalno`ci agroturystycznej ”od 
warunkiem s”eJnienia nastę”ujących uwarunkowaL: 

1) minimalna ”owierzchnia nowej dziaJki zagrodowej wynosi 0,30 ha i istniejącej 0,20 ha; 
2) w obrębie dziaJki nie jest ”rowadzona dziaJalno`ć hodowlana (hodowla jako uródJo utrzymania); 
3) dziaJka zagrodowa nie ”rzylega do dziaJki, na której ”rowadzona jest dziaJalno`ć uciąwliwa. 

19. W ”rzy”adku ”rowadzenie dziaJalno`ci agroturystycznej do”uszcza się realizację zabudowy i za-
gos”odarowanie terenu, które umowliwią tury`cie ”obyt, rekreację oraz korzystanie z usJug `wiadczonych 
”rzez rolników. 

20. Turysta mowe zamieszkać w budynku mieszkalnym rolnika lub budynkach wybudowanych na cele 
agroturystyczne, które s”eJniają nastę”ujące uwarunkowania: 

1) zabudowa ”arterowa o Jącznej ”owierzchni zabudowy na cele agroturystyczne 200 m2; 
2) wysoko`ć budynków do 5,5 m; 
3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe. 

Śo”uszcza się lokalizację ”arterowych domków turystycznych, które s”eJniają ”owywsze uwarunkowania 
(w tym Jączną ”ow. zabudowy 200 m2). 

21. W obrębie terenów ”rzeznaczonych ustaleniami ”lanu ”od funkcję rolniczą (z wykluczeniem Jąk, 
terenów zlewowych, terenów objętych ochroną), do”uszcza się budowę budynków gos”odarczych zwią-
zanych wyJącznie z dziaJalno`cią rolniczą o ”ow. zabudowy do 100 m2, ”arterowych o wysoko`ci kaleni-
cy do 7,0 m, których lokalizacja s”eJnia uwarunkowania ”rze”isów odrębnych. Śo”uszcza się równiew lo-
kalizację altan i obiektów gos”odarczych w obrębie dziaJki o ”owierzchni min. 0,30 ha związanej 
z ”rowadzoną dziaJalno`cią ogrodniczą, sadowniczą i o ”owierzchni zabudowy do 35 m2, wysoko`cią do 
5,0 m, z dachami dwuspadowymi. 
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22. W obrębie dziaJki budowlanej ”rzeznaczonej ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (i zabu-
dowę jednorodzinną z usJugami) o ”owierzchni okre`lonej w ”lanie mowna zlokalizować tylko jeden budy-
nek mieszkalny wolnostojący. 

23. W ”rzy”adku gdy nowe ustalenia ”lanu nie są zgodne z ustaleniami wcze`niej wydanych i u”ra-
womocnionych decyzji odno`nie uwarunkowaL zabudowy, mowna w ”rocesie realizacyjnym stosować 
poprzednie uwarunkowania. 

24. Śo czasu realizacji zagos”odarowania ”lanowanego w ”lanie do”uszcza się uwytkowanie terenu 
i zabudowę zgodnie ze stanem istniejącym i za”isami w ewidencji dziaJki z mowliwo`cią rozbudowy 
w nawiązaniu do istniejącego zainwestowania. 

25. Śla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych obowiązują do”uszczalne ”oziomy haJasu w `rodo-
wisku okre`lone w ”rze”isach odrębnych. Jeweli dla jednego terenu okre`lono kilka funkcji uznaje się, we 
do”uszczalny ”oziom haJasu ”owinien być ustalony jak dla ”rzewawającego rodzaju funkcji. 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej. 

1. W planie wyznacza się nastę”ujące ”rzestrzenie ”ubliczne: 

1) drogi ”ubliczne, ciągi ”iesze, ciągi ”ieszo-jezdne i `ciewki rowerowe; 
2) ”arkingi i miejsca ”ostojowe samochodów ”owszechnie dostę”ne; 
3) tereny usJug ”ublicznych; 
4) tereny zieleni urządzonej i rekreacji ”owszechnie dostę”ne - parki, skwery, tereny sportowe i rekreacyjne. 

2. Śla terenów wymienionych w ust. 1 okre`la się: 

1) w zakresie zasad umieszczania w ”rzestrzeni ”ublicznej tymczasowych obiektów handlowo-gastrono-
micznych i rekreacyjnych - zgodnie z § 12 ustaleL ”lanu; 

2) w zakresie zasad umieszczania w ”rzestrzeni ”ublicznej no`ników reklamowych - zgodnie z § 7 usta-
leL ”lanu. 

3. Obiekty budowlane konieczne do funkcjonowania miejscowo`ci, a w szczególno`ci: budowle 
i sieci infrastruktury technicznej oraz zieleL urządzoną mowna realizować na kawdym terenie funkcjonalnym 
do tego przeznaczonym oraz na innych o ile nie koliduje to z ustaleniami planu, nie jest to zakazane na 
okre`lonym obszarze i jest zgodne z ”rze”isami odrębnymi. 

4. Wszystkie publiczne obiekty budowlane ”owszechnie dostę”ne muszą być tak ”rojektowane, awe-
by byJy dostę”ne dla osób nie”eJnos”rawnych, a tereny i miejsca gromadzenia się duwej liczby mieszkaL-
ców i turystów ”owinny ”osiadać ”owszechnie dostę”ne toalety. 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i ”rzyrody. 

1. W obrębie terenu objętego ”lanem obowiązuje utrzymanie równowagi ”rzyrodniczej i racjonalne 
gos”odarowanie zasobami `rodowiska. 

2. Zakazuje się realizacji zabudowy w wyniku uwytkowania której ”owstają `cieki, które s”owodowaJy 
by zanieczyszczenie wód ”owierzchniowych i wgJębnych. Nie do”uszcza się realizacji zabudowy, z której 
`cieki nie byJyby od”rowadzane docelowo do sieci kanalizacyjnej sanitarnej. 

3. Tereny nalewy tak uwytkować, aweby w wyniku stosowanego nawowenia nie do”rowadzić do za-
nieczyszczeL wód, ”owietrza i gleby. 

4. Czę`ć obszaru objętego ”lanem miejscowym znajduje się w: 

1) specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ (PLH320007) i w obszarze 
s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). W obrębie obsza-
rów Natura 2000 zabrania się z zastrzeweniem art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z ”óun. zm.) ”odejmowania dziaJaL mogących osobno 
lub w ”oJączeniu z innymi dziaJaniami, znacząco negatywnie oddziaJywać na cele ochrony obszaru 
Natura 2000, w tym w szczególno`ci okre`lonych w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. 

 Wszelkie dziaJania, które mogą znacząco oddziaJywać na obszar Natura 2000, a które nie są bez”o-
`rednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których mowa w art. 33 ust. 2 
ustawy o ochronie przyrody lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają ”rze”rowadzenia od”owiedniej 
oceny oddziaJywania na zasadach okre`lonych w ustawie z dnia 3 ”audziernika 2008 r. o udostę”nieniu 
informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach 
oddziaJywania na `rodowisko; 
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2) projektowanym obszarze chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ. 
 Przedmiotem ochrony jest dolina Parsęty wraz z jej strefą krawędziową, a takwe ciekawymi fragmen-

tami wysoczyzny morenowej na caJej swojej dJugo`ci. Celem ochrony jest zabezpieczenie naturalnych 
odcinków rzeki ”rzed antro”o”resją, ”rzy jednoczesnym zachowaniu siedlisk bytowania i rozrodu fau-
ny wodnej. 

 Obszar ten cechuje się: 
a) wybitnymi walorami krajobrazowymi ze względu na duwe zrównicowanie w wysoko`ci ”omiędzy 

dnem doliny a linią jej krawędzi, dochodzące do 20 m n.p.m., 
b) bogactwem form szaty ro`linnej. Stwierdzono tu wystę”owanie siedlisk i gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Dyrektywy Habitatowej oraz ustawy o ochronie przyrody. W dolinie 
Parsęty stwierdzono większo`ć siedlisk, które w tej gminie jak i caJej dolinie Parsęty, ”owinny 
być ”rzedmiotem szczególnej troski, 

c) bogactwem fauny. Stwierdzono tu bytowanie gatunków będących ”rzedmiotem zainteresowania 
Śyrektywy Habitatowej oraz Ptasiej, Konwencji BerneLskiej i BoLskiej oraz ustawy o ochronie 
przyrody. 

 Zakazy i nakazy zostaną okre`lone z chwilą utworzenia tej formy ochrony. Nie mniej obecnie nalewy 
tak dziaJać, aweby nie zniszczyć wykazanych walorów ”rzyrodniczych doliny; 

3) obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utworzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnych. Na 
obszarze ochrony górniczej obowiązują uwarunkowania dla tego ty”u zJów górniczych okre`lone 
w ”rze”isach odrębnych. Wszelkie ”rzedsięwzięcia, mogące w znacznym sto”niu w”Jywać na jako`ć 
wód ”odziemnych, wymagają o”racowania ”rojektów geologiczno-inwynierskich w celu roz”oznania 
zagrowenia i ”odjęcia dziaJaL zabez”ieczających zJowe; 

4) obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi zaznaczonym na rysunku ”lanu na którym obo-
wiązują dziaJania okre`lone w § 16 ust. 14 uchwaJy, a wyznaczonym wedJug wstę”nych wyników 
ｭStudium bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią na obszarze RZGW w Szczecinieｬ. 

5. Na terenach ”lanu ustala się zakazy: 

1) lokalizowania ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko wymagających s”orzą-
dzenia ra”ortu oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
z wyJączeniem obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 

2) lokalizowania ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko dla których obowiązek 
s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko mowe być wymagany na ”odsta-
wie ”rze”isów odrębnych, z wyJączeniem: obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej - w szcze-
gólno`ci komunikacji, sieci infrastruktury technicznej; zabudowy mieszkaniowej, usJugowej, w tym 
usJug turystyki i związanymi z nimi urządzeniami obsJugi oraz dziaJalno`cią gos”odarczą o charakterze 
usJug rzemie`lniczych, które nie ”owodują ”rzekroczenia do”uszczalnych norm oddziaJywania na `ro-
dowisko ”oza granicami dziaJki; 

3) ”rzekraczania standardów i norm jako`ci `rodowiska ”oza granice dziaJki, do której inwestor ma tytuJ 
prawny. 

6. W obrębie ”oszczególnych terenów funkcjonalnych ”odlegających nowemu zagos”odarowaniu 
ustanawia się obowiązek zachowania ”owierzchni biologicznie czynnych zgodnie z za”isami niniejszego 
”lanu. Na terenach istniejącej zabudowy i ”odlegających ”rzebudowie nalewy dąwyć do uzyskania tych 
wielko`ci. 

7. Na terenie ”lanu ustala się obowiązek dąwenia do zachowania cennych ”rzyrodniczo i krajobrazo-
wo drzew na obszarach ”oza lasami z wyjątkiem ”rzy”adków wynikających z konieczno`ci sytuowania 
infrastruktury technicznej, zJego stanu zdrowotnego drzew lub niemowliwo`ci innej lokalizacji zabudowy, 
aniweli okre`lona w ustaleniach ”lanu dla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych. 

8. Nalewy dąwyć do jak największej ”owierzchni zadrzewieL i zakrzaczeL w obrębie kawdej dziaJki ga-
tunkami zgodnymi ze `rodowiskiem gruntowym. Unikać w”rowadzania zieleni obcej lokalnym siedliskom. 

9. W obrębie terenów zalewowych zakazuje się uwytkowania terenów niezgodnych z ”rze”isami od-
rębnymi. 
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§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

1. 1) W obszarze o”racowania wystę”ują obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków i objęte ochroną 
ustaleniami planu: 

a) u”amiętnienie czasów II wojny `wiatowej ”o`rodku ulicy (wsi) - kam. 2 ”oJ. XX w. - obelisk z ciosów 
granitowych, z ”Jytą inskry”cyjną, 

b) ul. SzczeciLska 6 - dom mieszkalny, mur. l. 10-te XX w, 
c) ul. SzczeciLska 8 - 10 - dom mieszkalny, mur. pocz. XX w, 
d) ul. SzczeciLska 12 - 14 - dom mieszkalny - `wietlica, mur. ”ocz. XX w, 
e) ul. SzczeciLska 12 - 14 - budynek inwentarski (obora), mur. pocz. XX w, 
f) ul. SzczeciLska 18 - dom mieszkalny - sklep, mur. pocz. XX w, 
g) ul. SzczeciLska 25 - dom mieszkalny, mur./rygl. 1884 r., 
h) ul. SzczeciLska 32 - dom mieszkalny, rygl./mur. 4 ćw. XIX w, 
i) ul. SzczeciLska 33 - budynek inwentarsko (obora) - mieszkalny, mur. kon. XIX w, 
j) ul. SzczeciLska 34 - dom mieszkalny, mur. pocz. XX w, 
k) ul. SzczeciLska 40 - dom mieszkalny, mur./rygl. 2 pol. XIX - 1 ćw. XX w, 
l) ul. SzczeciLska 40 - zagroda, rygl./mur. 4 ćw. XIX - 1 ćw. XX w, 
m) ul. SzczeciLska 41 - budynek inwentarsko (obora) - mieszkalny, mur. kon. XIX w, 
n) ul. SzczeciLska 42 - 44 - dom mieszkalny, mur. 4 ćw. XIX w, 
o) ul. SzczeciLska 43 - dom mieszkalny, mur. pocz. XX w, 
p) ul. SzczeciLska 47 - dom mieszkalny, mur. pocz. XX w, 
q) ul. SzczeciLska 48 - dom mieszkalny, mur. l. 10-te XX w, 
r) ul. SzczeciLska 50 - dom mieszkalny, rygl./mur. 1 ”oJ. XIX w, 
s) ul. SzczeciLska 59 - dom mieszkalny, mur. pocz. XX w, 
t) ul. SzczeciLska 61 (82) - dom mieszkalny, mur./rygl. 4 ćw. XIX w, 
u) ul. SzczeciLska 69 - 71 - dom mieszkalny, mur. pocz. XX w, 
w) ul. SzczeciLska 72 - dom mieszkalny, mur. pocz. XX w, 
x) ul. SzczeciLska 77 - 79 - dom mieszkalny, mur. l. 20-te XX w, 
y) ul. Szlachecka 11 - budynek gospodarczy, mur. l. 10-te XX w, 
z) ul. Wycieczkowa 2 - dom mieszkalny, mur. pocz. XX w; 

2) budynki, budowle i zaJowenia ”rzestrzenne ujęte w gminnej ewidencji zabytków ”osiadają juw warto`ć 
historyczną i kulturową. Niektóre z nich mogą być sto”niowo obejmowane ”rawną ochroną konser-
watorską. W związku z tym nalewy dąwyć do utrwalenia tych warto`ci ”o”rzez wJa`ciwy nadzór nad 
ich remontami i modernizacją oraz lokalizacją nowych inwestycji w ich najbliwszym otoczeniu. 

 Poniwsze uwarunkowania ochrony nalewy uwzględniać we ws”óJdziaJaniu z od”owiednim organem ds. 
ochrony zabytków; 

3) ochronie podlega: 
a) uksztaJtowanie obiektu: gabaryty, ksztaJt dachu, 
b) ogólna kom”ozycja elewacji oraz elementy dachu architektonicznego; 

4) warunki ochrony: 
a) utrzymanie tradycyjnych form architektury - elementów wymienionych w pkt 3, 
b) wskazanie do stosowania tradycyjnych elementów budowlanych (”rzy remontach), 
c) wszelkie prace remontowo - budowlane (mające w”Jyw na zewnętrzną formę budynku) ”owinny 

być konsultowane z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków, 
d) w ”rzy”adku koniecznej rozbiórki obiektu (”o orzeczeniu o zJym stanie technicznym) nalewy o”ra-

cować dokumentację techniczną i fotograficzną, a jeden egz. ”rzekazać wJa`ciwemu organowi do 
s”raw ochrony zabytków, 

e) do”uszcza się zmianę uwarunkowaL zabudowy, gdy jest to uzasadnione względami techniczny-
mi, ekonomicznymi lub ”lanistycznymi we ws”óJ”racy z organem do s”raw ochrony zabytków, 

f) wykaz obiektów w ewidencji konserwatorskiej stanowi integralną czę`ć ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego, a ewentualne zmiany i uzu”eJnienia nie dezaktualizują ustaleL ”lanu. 

2. Ustala się zasady ksztaJtowania zabudowy dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków: 

1) do”uszcza się: 
a) ”rzebudowę obiektów z zachowaniem ”ierwotnej bryJy i elewacji frontowej budynku, 
b) wymianę ”okrycia dachowego z zastrzeweniem, we nowy materiaJ ”okrycia będzie tego samego ty”u 

co wymieniany; je`li materiaJ ”okrycia wymienianego jest inny niw ”rzedwojenny nalewy ”rzy ewentu-
alnych ”racach remontowych nawiązać nowym ”okryciem do rodzaju pokrycia historycznego, 

c) do”uszcza się ”rzebudowę dachu z zachowaniem ”ierwotnej bryJy i s”adku ”oJaci od strony ele-
wacji frontowej, 
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d) termo modernizację budynku, ”rzy zachowaniu i odtworzeniu ”rzedwojennych detali architekto-
nicznych, 

e) remont elewacji budynku - malowanie, z zachowaniem historycznej kolorystyki, 
f) wymianę stolarki okiennej ”rzy zachowaniu historycznych ”odziaJów z zachowaniem okiennic 

i waluzji zewnętrznych, 
g) wymianę starej stolarki drzwiowej ”rzy zachowaniu historycznych ”odziaJów i kolorystyki, 
h) umieszczanie no`ników reklamowych w formie szyldów na `cianie budynku lub reklam wolnosto-

jących o ”owierzchni do 5% ”owierzchni `ciany kawdy; 
2) zakazuje się: 

a) realizowania robót ty”u: dobudowy, rozbudowy i ”rzebudowy od strony frontowej budynku w zakre-
sie ”owodującym istotne zmiany bryJy budynku, 

b) stosowania ”okryć dachowych ty”u: blacha, 
c) umieszczania lukarn, `wietlików, balkonów w ”oJaci dachu od strony elewacji frontowej, je`li nie 

stanowi to rekonstrukcji istniejących ”ierwotnych elementów budynku, 
d) zmiany s”adku ”oJaci dachu, zmiany formy dachu od strony elewacji frontowej, 
e) termo renowacji zewnętrznej na budynkach z bogatym detalem architektonicznym oraz budyn-

kach z elewacją ceglaną bądu szachulcową, 
f) malowania, tynkowania oraz stosowania nowych okJadzin dla elementów ceglanych, stalowych 

lub drewnianych budynku (nisze, balkony, balustrady, kominy, ”ara”ety i schody zewnętrzne), 
g) zmiany wielko`ci otworów okiennych i drzwiowych od strony elewacji frontowej, 
h) umieszczanie nowych otworów okiennych i drzwiowych lub niszczenie istniejących od strony 

elewacji frontowej, 
i) umieszczania witryn sklepowych od strony elewacji frontowej, 
j) umieszczania no`ników reklamowych w formie bilbordów na `cianie budynku o ”owierzchni po-

wywej 5% ”owierzchni `ciany. Reklamy wolnostojące na dziaJce nie mogą ”rzesJaniać elewacji 
budynku, a ich ”owierzchnia nie mowe być większa, aniweli 5% ”owierzchni `ciany elewacji; 

3) nakazuje się: 
a) ”rzy remontach i ”rzebudowie dąwyć o ile jest to mowliwe do ”rzywrócenia charakteru, ”ro”orcji 

i formy architektonicznej oraz cech gJównych obiektu (”odziaJ stolarki okiennej i drzwiowej, deta-
le architektoniczne) w budynkach, które ulegJy modernizacji ”rzed wej`ciem w wycie ustaleL ”lanu, 

b) odtworzyć detale architektoniczne i elewacje o ile jest to mowliwe ze względu na stan budynku, 
elewacji lub detali, 

c) stosować materiaJy tradycyjne lub ws”óJczesne o wyglądzie ”odobnym do tradycyjnych, zasto-
sowanych w obiekcie, 

d) w bez”o`rednim sąsiedztwie nalewy nie lokalizować obiektów dysharmonizujących krajobraz, ko-
lidujących ”od względem charakteru i formy architektonicznej, 

e) w ”rzy”adku konieczno`ci rozbiórki ze względów technicznych ”o u”rzednim uzgodnieniu z wJa-
`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków wykonać inwentaryzację i ”rzekazać 1 egzem”larz 
wJa`ciwemu organowi do s”raw ochrony zabytków, 

f) zachować istniejącą zieleL wysoką i niską w obrębie dziaJki, stanowiącą warto`ci krajobrazowe. 

3. Na obszarze o”racowania ustanawia się strefę ｭBｬ ochrony konserwatorskiej - obszar ochrony 
ukJadów ”rzestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których czytelne jest historyczne roz”lanowanie 
oraz zabudowa o lokalnych warto`ciach kulturowych: 

1) ochronie ”odlega ulicowy ukJad ”rzestrzenny wsi, a w szczególno`ci: 
a) roz”lanowanie dróg i ulic oraz ”laców (z uwzględnieniem mowliwo`ci zachowania ”ierwotnych 

nawierzchni), 
b) historycznie uksztaJtowane dziaJki siedliskowe, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko`ci fron-

tów ”oszczególnych ”arceli, 
c) rozplanowanie zabudowy ”oszczególnych zagród i charakterystycznego usytuowania domu 

mieszkalnego, 
d) architektoniczna forma zabudowy (istniejącej i uzu”eJniającej): gabaryty, ksztaJty dachów, zasad-

nicza forma elewacji, 
e) zieleL kom”onowana (obsadzenie ulic, starodrzew w obrębie siedlisk): ukJad i skJad gatunkowy, 
f) maJa architektura; 

2) warunki ochrony: 
a) utrzymanie zasadniczych elementów historycznego ukJadu ”rzestrzennego, 
b) rewaloryzacja i modernizacja obiektów o warto`ciach kulturowych, 
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c) docelowe usunięcie lub ”rzebudowa obiektów dysharmonizujących, 
d) nowe obiekty nalewy dostosować do historycznej kom”ozycji ”rzestrzennej oraz architektonicz-

nych form zabudowy, wystę”ujących w obrębie miejscowo`ci, 
e) do”uszcza się zmianę uwarunkowaL, gdy jest to uzasadnione względami technicznymi, ekono-

micznymi lub ”lanistycznymi we ws”óJ”racy z organem do s”raw ochrony zabytków. 

4. Na obszarze o”racowania ustanawia się strefę ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego, w której 
znajdują się cmentarz ”oewangelicki i ”ark dworski wraz ze sz”alerem dębowo-lipowym: 

1) ochronie podlega: 
a) historycznie uksztaJtowana granica ”arku, cmentarza i skJad gatunkowy, 
b) kom”ozycja zieleni: roz”lanowanie i skJad gatunkowy, 
c) ukJad dróg i alejek w obrębie ”arku i cmentarza, 
d) maJa architektura: ogrodzenia, bramy, fontanny, 
e) nagrobki, krzywe, ”omniki, ogrodzenia kwater i inne zachowane elementy cmentarza; 

2) warunki ochrony: 
a) zachowanie historycznych granic zaJoweL krajobrazowych, 
b) utrzymanie integralno`ci zes”oJu ”arku dworskiego, (nie nalewy dzielić tych obszarów na dziaJki 

uwytkowe), 
c) rewaloryzacja zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, n”. ubytki w zadrzewieniu uzu-

”eJniać tymi samymi gatunkami drzew, zaleca się takwe stosowanie gatunków trwaJych i dJugo-
wiecznych, 

d) gdy nie ”rzewiduje się ”rac renowacyjnych nalewy ”ozostawić zbiorowisko naturalnej sukcesji 
”rzyrodniczej (n”. zdewaloryzowane zaJowenie cmentarne), 

e) ”race melioracyjne winny dąwyć do odtworzenia dawnego systemu wodnego oraz zachowania 
naturalnych zadrzewieL nad brzegami cieków wodnych; 

3) obiekty kubaturowe na terenie ”arku mogą być lokalizowane tylko na miejscu dawnej zabudowy, ”rzy 
od”owiednim wkom”onowaniu w historyczne zaJowenia krajobrazowe; 

4) u”orządkować teren dawnego cmentarza, a zachowane zabytki se”ulkralne zabez”ieczyć - np. w formie 
lapidarium; 

5) wszelkie ”race renowacyjne, ”orządkowe, wycinki drzew wymagają uzgodnienia z wJa`ciwym orga-
nem do s”raw ochrony zabytków, a w ”rzy”adku zaJoweL w”isanych do rejestru zabytków - zezwole-
nia wJa`ciwego organu do s”raw ochrony zabytków. 

5. Na obszarze o”racowania wystę”ują strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicz-
nych ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w ”rzy”adku ”odejmowania 
”rac ziemnych, na terenie których obowiązują nakazy i zakazy zgodne z ”rze”isami szczególnymi doty-
czącymi ochrony zabytków oraz ustalenia niniejszego ”lanu. Strefa ｭW IIIｬ obejmuje stanowiska ujęte 
w ewidencji sJuwby konserwatorskiej. Obowiązuje: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi z od-
”owiednim organem ds. ochrony zabytków; 

2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 
na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dot. ochrony zabytków. 

Spis stanowisk 

L.p. Nazwa 
Nr 

w miejscowoWci Nr AZP Funkcja Datowanie Strefa 

374 Zieleniewo 6 15– 15/67 lx, x EK, SR W.III. 

375 Zieleniewo 7 15– 15/68 lx Star. (k. łuc?) W.III. 

376 Zieleniewo 8 15– 15/69 lx, x Star. (k. łuc?), WS/SR W.III. 

377 Zieleniewo 9 15– 15/70 x SR W.III. 

378 Zieleniewo 10 15– 15/71 x SR W.III. 

379 Zieleniewo 12 15– 15/73 lx SR W.III. 

380 Zieleniewo 15 15– 15/76 lx, lx Star., SR W.III. 

381 Zieleniewo 16 15– 15/77 lx, x Star. (k. łuc.?), SR W.III. 

382 Zieleniewo 17 15– 15/78 O R W.III. 

383 Zieleniewo 18 15– 15/79 x, x Star., SR W.III. 

384 Zieleniewo 19 15– 15/80 lx WS/SR W.III. 

385 Zieleniewo 20 15– 15/86 lx, O WS, SR W.III. 
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L.p. Nazwa 
Nr 

w miejscowoWci Nr AZP Funkcja Datowanie Strefa 

386 Zieleniewo 21 15– 15/87 O WS W.III. 

387 Zieleniewo 22 15– 15/88 lx, lx WS, SR W.III. 

388 Zieleniewo 23 15– 15/89 x SR W.III. 

389 Zieleniewo 24 15– 15/90 O, lx WS, SR W.III. 

390 Zieleniewo 25 15– 15/91 lx, x WS, SR W.III. 

391 Zieleniewo 26 15– 15/92 lx, lx EB (k.łuc), SR W.III. 

392 Zieleniewo 27 15– 15/93 lx, x WS, SR W.III. 

393 Zieleniewo 28 15– 15/94 lx, lx Star., SR W.III. 

394 Zieleniewo 29 15– 15/95 lx SR W.III. 

395 Zieleniewo 30 15– 15/96 lx, x EK, SR W.III. 
 

Wykaz udytych skrótów: 
Star. – starocytnoWć 
EK – epoka kamienia  
EB – epoka br>zu 
WS – wczesne Wredniowiecze 
SR – Wredniowiecze 

O – osada 
x – punkt osadniczy 
lx – Wlad osadniczy  

 

Stanowiska, datowane od epoki kamienia do wczesnej epoki celaza (okres wpływów rzymskich), których blicsza chronologia na podstawie znalezisk nie była mocliwa 
do okreWlenia zostały opisane, jako pochodz>ce z okresu starocytnoWci (Star.). 

 

§ 11. Ustalenia dotyczące wielko`ci dziaJek, zasad, warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci. 

1. PoJączeniu i ”owtórnemu ”odziaJowi ”owinny ”odlegać ”rzede wszystkim dziaJki wąskie i o utrud-
nionym dostę”ie komunikacyjnym, w obrębie których nie jest mowliwe ”o”rawne zagos”odarowanie tere-
nów lub nie jest mowliwa realizacja dróg. 

2. Minimalna ”owierzchnia dziaJki nowo wydzielanej ”owinna wynosić (o ile inaczej nie stanowią 
ustalenia szczegóJowe i nie wynika to z uwarunkowaL terenowych): 

1) dziaJka zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej - 0,10 ha; 
2) dziaJka zabudowy jednorodzinnej z usJugami - 0,15 ha; 
3) dziaJka zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 0,50 ha; 
4) dziaJka zabudowy usJugowej - 0,05 ha; 
5) dziaJka zabudowy zagrodowej - 0,30 ha; 

3. Minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki i dJugo`ć wydzielanej dziaJki budowlanej dla ”o-
szczególnych rodzajów zabudowy (o ile inaczej nie stanowią ustalenia szczegóJowe i nie wynika to z uwa-
runkowaL terenowych): 

1) zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostojąca - 25,0 m i 40,0 m; 
2) zabudowa usJug handlu i rzemiosJa - 20,0 m i 25,0 m; 
3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 50,0 m; 
4) zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym - 35,0 m i 50,0 m. 

4. Zakazuje się ”odziaJów dziaJek, w wyniku których nowe dziaJki nie będą miaJy ”arametrów okre-
`lonych ”owywej i w tek`cie uchwaJy dla ”oszczególnych ”rzeznaczeL terenu o ile nie wynika to z ”rze”i-
sów odrębnych, uwarunkowaL technicznych, terenowych, istniejącego ksztaJtu dziaJki nie ”ozwalającego 
na ”odziaJ zgodnie z ”owywszymi uwarunkowaniami i ustaleniami szczegóJowymi. 

§ 12. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego urządzania i uwytkowania terenów. 

1. Nie do”uszcza się dziaJaL i uwytkowania terenów, które mogą do”rowadzić do jego degradacji, 
w tym: wysy”ywania gruzu, zasy”ywania terenów ”odmokJych i zalewowych oraz skJadowania nieczysto`ci. 

2. Śo czasu zainwestowania terenów zgodnie z ustaleniami ”lanu nalewy uwytkować go zgodnie 
z za”isami w ewidencji geodezyjnej lub z uwzględnieniem do”uszczonego, istniejącego zainwestowania 
i uwytkowania. 

3. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych trwale nie ”oJączonych z gruntem (z wy-
kluczeniem obiektów związanych z ”lacem budowy) w ”asach drogowych i ”rzyulicznych szeroko`ci 
50 m - ”owJok ”neumatycznych, barakowozów, ”rzycze” kem”ingowych it”. 
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4. Z chwilą za”rzestania wykorzystywania tymczasowego obiektu budowlanego nalewy go zlikwido-
wać w terminie do 2 tygodni od dnia zakoLczenia dziaJalno`ci. 

5. Zakazuje się lokalizowania ”rzycze” samochodowych, kem”ingowych lub ”odobnych ”ojazdów do 
”rowadzenia usJug handlu i gastronomii. 

6. Zakazuje się lokalizowania ”rzycze” kem”ingowych i samochodowych lub innych ”odobnych po-
jazdów ”rzystosowanych do ”obytu czasowego ludzi w ilo`ci większej, aniweli 2 na terenach mieszkanio-
wych i innych na ten cel nie przeznaczonych w planie. 

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ludno`ci. 

1. Wykonywanie obiektów budowlanych ”owinno odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę lud-
no`ci zgodnie z wymogami obrony cywilnej. 

2. Nalewy bezwzględnie zachować istniejące budowle ochronne i towarzyszącą im infrastrukturę 
techniczną, w tym ”odziemne wyj`cia i studnie awaryjne, wraz z wJa`ciwymi strefami ochronnymi wokóJ 
nich, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

3. Niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci dostaw 
wody ”itnej ze uródeJ zastę”czych dla ludno`ci i wyznaczonych zakJadów oraz wody do likwidacji skaweL, 
a takwe do celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

4. Nalewy za”ewnić skuteczne dziaJanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesne-
go ostrzegania o zagroweniach zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 14. Ustalenia dotyczące zasad wy”osawenia oraz obsJugi terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

1. W ”lanie wyznacza się tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - tereny zieleni. 

2. Wszystkie ”ubliczne obiekty budowlane i tereny ”owszechnie dostę”ne muszą być tak ”rojekto-
wane, aweby byJy dostę”ne dla osób nie”eJnos”rawnych. 

1. Wszystkie ”ubliczne obiekty budowlane oraz zes”oJy s”ortowo-rekreacyjne ”owinny być wy”osa-
wone w wodę biewącą i urządzenia sanitarne zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 15. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego oraz 
zasad obsJugi komunikacyjnej. 

1. ObsJugę komunikacyjną terenów nalewy za”ewnić w o”arciu o ”odstawowy system dróg i ulic sJu-
wący ”owiązaniom drogowym wewnętrznym i zewnętrznym na który skJadają się: 

a) droga kategorii wojewódzkiej nr 102 KoJobrzeg - Trzebiatów - Międzyzdroje, klasy gJównej 
24KŚG, ”owiązana z ukJadem zewnętrznym sieci dróg Zieleniewa i m. KoJobrzeg oraz w kierunku 
”oJudniowym z drogą kategorii wojewódzkiej nr 162 Ro`cięcino - _widwin - ZaraLsko, 

b) sieć dróg kategorii: ”owiatowej (10KŚZ), gminnej i dróg wewnętrznych, 
c) ciągi ”ieszo-jezdne, `ciewki rowerowe i ciągi ”iesze. 

2. Podstawowy ukJad obsJugujący ”oszczególne jednostki funkcjonalne tworzą drogi ”ubliczne klasy 
zbiorczych (KDZ), lokalnych (KDL) i dojazdowych (KŚŚ) obsJugujące ”rzylegJe tereny funkcjonalne ”o-
”rzez zjazdy z tych terenów na ”rzylegJe drogi. 

3. Uzu”eJnieniem sieci komunikacyjnej obsJugującej ”rzylegJe tereny są drogi wewnętrzne oraz ciągi 
pieszo-jezdne. 

4. Uzu”eJnieniem systemu dostę”u do ”rzylegJych terenów funkcjonalnych są ciągi ”iesze i `ciewki 
rowerowe. 

5. W obrębie systemu komunikacyjnego do”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi. 

6. Śo”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych samochodów na terenach dróg w ”ostaci wydzielo-
nych ”laców i zatok ”ostojowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

7. Na drogach klasy lokalnej, dojazdowej oraz drogach wewnętrznych do”uszcza się ruch rowerowy 
na jezdni ws”ólnie z ruchem ”ozostaJych ”ojazdów bez wyodrębnienia `ciewki rowerowej ”oza jezdnią. 
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8. Na terenie dziaJki na której ”rojektowana jest dziaJalno`ć gos”odarcza, w tym wynajem pokoi, 
mieszkaL lub a”artamentów obowiązuje za”ewnienie ilo`ci miejsc ”ostojowych samochodów osobowych 
dla klientów i turystów oraz dodatkowo miejsca ”ostojowe dla wJa`ciciela budynku i ”racowników zakJa-
du oraz miejsce na dojazd ”ojazdów dostawczych. Powywsze nie dotyczy istniejącego zainwestowania, 
o ile nie ma mowliwo`ci zrealizowania ”owywszego warunku. 

9. Ustala się nastę”ujące minimalne ilo`ci miejsc ”ostojowych i garawy dla samochodów osobowych 
w obrębie nowo zabudowywanych dziaJek budowlanych, które ustaleniami ”lanu ”rzeznaczone zostaJy ”od: 

1) usJugi turystyczne: 
a) pensjonat - 1 miejsce na 1 apartament, 1 miejsce na 2 pokoje turystyczne i 1 miejsce na 1 domek 

turystyczny, 
b) wynajem pokoi w budynkach jednorodzinnych - 1 miejsce na 2,5 wynajmowane pokoje; 

2) usJugi handlu na wydzielonej dziaJce - 1 miejsca na kawde 30 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 
3) usJugi gastronomii na wydzielonej dziaJce - 1 miejsce na kawde 15 m2 powierzchni konsumpcyjnej; 
4) usJugi zdrowia na wydzielonej dziaJce - 1 miejsce na kawde 20 m2 ”owierzchni uwytkowej zakJadu; 
5) zabudowę jednorodzinną - 1 miejsce ”ostojowe niezalewnie od garawu, zabudowa w obrębie której 

`wiadczone są usJugi handlu i (lub) gastronomii - minimum 1 miejsce na kawde 20 m2 powierzchni 
s”rzedawy lub ”owierzchni konsum”cyjnej; 

6) zabudowę jednorodzinną, w obrębie której `wiadczone są inne usJugi, aniweli handlu i gastronomii - 
minimum 2 miejsca; 

7) zabudowa wielorodzinna - 1 miejsce na 1 mieszkanie; 
8) zabudowa zagrodowa - min. 2 miejsca. 

10. W obrębie dziaJek zabudowanych do”uszcza się rozbudowę ”od warunkiem za”ewnienia mini-
mum 50% ilo`ci miejsc ”ostojowych okre`lonych ”owywej. 

11. Parkingi i miejsca ”ostojowe samochodów o nawierzchni trawiastej, wwirowej lub z kostek awu-
rowych wy”eJnionych trawą lub z kostek ”eJnych. 

12. Granica parkingu o minimum 5 stanowiskach - w odlegJo`ci min. 2,0 m od granicy dziaJki sąsied-
niej i oddzielona zielenią wysoką lub wywo”Jotem, z zachowaniem odlegJo`ci od okien ”omieszczeL ”rze-
znaczonych na staJy ”obyt ludzi zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 16. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicz-
nej oraz zasad obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

1. Śo”uszcza się likwidację, ”rzebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz 
w”rowadzenia rozwiązaL zamiennych ”rojektowanej infrastruktury technicznej ”od warunkiem, we w”ro-
wadzone zmiany nie s”owodują ”ogorszenia dziaJania istniejącej i ”rojektowanej sieci oraz za”ewnią wJa-
`ciwą, zgodną z ustaleniami ”lanu obsJugę terenów i funkcji ustalonych w ”lanie. 

2. Wszędzie tam gdzie jest to mowliwe ze względów na obowiązujące ”rze”isy oraz zgodę zarządcy 
drogi, sieci infrastruktury technicznej w obrębie terenów zabudowanych i ”rojektowanych do zabudowy 
mowna ”rowadzić w ”asach drogowych i ”asach technicznych. W ”ozostaJych ”rzy”adkach nalewy je 
”rowadzić ”oza ”asami drogowymi zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

3. W ”rzy”adku nie mowliwo`ci ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej zgodnie z ust. 2 nalewy 
je ”rowadzić ”rzez tereny o innym ”rzeznaczeniu, jednak najbliwej terenów ”ublicznych na zasadzie sJu-
webno`ci. 

4. W liniach rozgraniczających dróg nalewy rezerwować ”asy ”od urządzenia infrastruktury technicz-
nej zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi. 

5. Obiekty, budowle i sieci infrastruktury technicznej (stacje trafo, przepompownie, stacje redukcyjne 
it”.) mowna realizować na kawdym terenie funkcjonalnym do tego przeznaczonym oraz na innych terenach 
o ile nie koliduje to z ustaleniami ”lanu, nie jest to zakazane na okre`lonym obszarze i jest zgodne z ”rze-
”isami odrębnymi. 

6. Ustalenia zasad zao”atrzenia w wodę: 

1) caJy obszar objęty ”lanem zao”atrywany będzie z ujęcia wody Bogucino - Ro`cięcino ”o”rzez sieć 
wodociągową m. Zieleniewo za ”omocą dwóch ”rzewodów magistralnych ŚN 350 i ŚN 500. Śo-
”rowadzenie wody z magistral dosyJowych do ”rojektowanej sieci ”o”rzez ”rzewód magistralny 
o `rednicy ŚN/OD 100-160 mm; 
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2) zao”atrzenie w wodę z istniejących, modernizowanych i ”rojektowanych ”rzewodów o `rednicach 
DN/OD 63 - DN/OD 160 mm; 

3) sieć wodociągową nalewy ”rojektować tworząc ukJad ”ier`cieniowy, koLcówki sieci tworzą ukJad 
rozgaJęuny; 

4) sieci wodociągowe nalewy ”rowadzić zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; do”uszcza się ”rowadzenie w 
”asach drogowych ”oza jezdniami w ”rzy”adkach w których nie jest mowliwe ”rowadzenie ”oza ”a-
sem drogowym na warunkach okre`lonych ”rzez zarządcę drogi; kiedy nie są s”eJnione przepisy 
techniczne i ekonomicznych do”uszcza się równiew ”rowadzenie sieci ”rzez wydzielone dziaJki na za-
sadzie sJuwebno`ci; 

5) zakaz wykonywania studni z wyjątkiem: wymogów obrony cywilnej, ze względów technologicznych 
jako dodatkowe awaryjne uródJo zao”atrzenia oraz do celów gos”odarczych. Śo czasu realizacji sieci 
wodociągowej na ”oszczególnych terenach oraz do celów gos”odarczych do”uszcza się realizację 
ujęć lokalnych zgodnie z ”rze”isami odrębnym; 

6) awaryjne zao”atrzenie w wodę nalewy za”ewnić zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

7. Ustalenia zasad od”rowadzenie `cieków bytowo-gospodarczych: 

1) w obrębie miejscowo`ci obowiązuje rozdzielczy system od”rowadzania `cieków bytowo-gospodarczych 
i deszczowych; 

2) gos”odarkę bytowo-gospodarcza oparto na systemie grawitacyjno-tJocznym z do”uszczeniem kanali-
zacji ci`nieniowej i od”rowadzeniem `cieków do oczyszczalni w Korzy`cienku. _cieki z terenu miej-
scowo`ci Zieleniewo są ”rzetJaczane ”o”rzez ”om”ownie rejonowe do istniejącego kolektora `cieko-
wego DN/OD 315 którym do”Jywają do istniejącej ”om”owni P IV w KoJobrzegu, skąd ”rzetJaczane 
są oczyszczalnię. Śo sieci od”rowadzającej `cieki do oczyszczalni nalewy zbudować do 6 lokalnych 
”rze”om”owni `cieków; 

3) istniejący ukJad kolektorów `ciekowych w ukJadzie ”om”owni rejonowych umowliwia ”rzyjęcie 
wszystkich `cieków z zabudowy istniejącej i ”rojektowanej bądu kanaJami grawitacyjnymi lub ukJa-
dem kanalizacji ci`nieniowej. Śla terenów objętych o”racowaniem konieczna jest budowa kanalizacji 
`ciekowej lub rozbudowa istniejącej wraz z ”om”ownią rejonową, która ”rzetJoczy `cieki do istnieją-
cego kolektora DN/OD315 mm w Zielenienie; 

4) ustala się realizację ”rojektowanych ”rzewodów tJocznych o `rednicy do ŚN/OŚ 90 mm i grawitacyj-
nych o `rednicy ŚN/OŚ 160-200; 

5) przewody kanalizacji sanitarnej nalewy ”rowadzić w ”asach drogowych ”oza jezdniami lub ”od jezd-
niami ”o uzyskaniu zgody zarządcy drogi, a w ”rzy”adkach nie s”eJniających ”rze”isów technicznych 
i ekonomicznych ”rzez wydzielone dziaJki na zasadzie sJuwebno`ci; 

6) ustala się budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz ”rze”om”owni `cieków na terenach ”rzeznaczo-
nych na ten cel w ”lanie lub na innych terenach nie kolidujących z ustaleniami ”lanu; 

7) do czasu budowy sieci kanalizacyjnej do”uszcza się budowę czasowych, ”rzydomowych oczyszczalni 
lub szczelnych zbiorników w obrębie dziaJek w sąsiedztwie których nie znajduje się kanalizacja. 

8. Ustalenia zasad od”rowadzenie wód o”adowych i gruntowych: 

Kanalizacja deszczowa na terenie miejscowo`ci wystę”uje fragmentarycznie, jako ”ojedyncze kanaJy od-
”rowadzające wody o”adowe z ulic i ”osesji bez”o`rednio do istniejących cieków wodnych lub rowów 
melioracyjnych. Ślatego tew, istniejąca kanalizacja deszczowa nie mowe być wykorzystana do od”rowa-
dzania wód o”adowych z terenu objętego o”racowaniem. Śla od”rowadzania wód o”adowych ”o wybu-
dowaniu kanaJów deszczowych nalewy wykorzystać istniejące cieki i rowy melioracyjne: 

1) sieć kanalizacji deszczowej o”arta jest na systemie retencji gruntowej i od”rowadzeniu nadmiaru wód 
do sieci kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych ”o”rzez wstę”ne ”odczyszczenie; 

2) ze względu na istniejącą sieć rowów melioracyjnych, ich krajobrazowe znaczenie oraz bardzo ko-
rzystne od”rowadzanie wód o”adowych, do”uszcza się na czę`ci obszarów okre`lonych w terenach 
funkcjonalnych ich ”ozostawienie i od”rowadzenie do nich uj`ć kanalizacji deszczowej; 

3) ilo`ć wód deszczowych od”rowadzana do gruntu nie mowe ”rzekraczać jego chJonno`ci; w ”rzy”adku 
wystą”ienia nadmiaru wód nalewy je od”rowadzić do kanalizacji deszczowej; 

4) ”rojektuje się dwa systemy od”rowadzenia wód deszczowych - na terenach zabudowanych eksten-
sywnie i nie ”owodujących zanieczyszczenie wód na wJasny grunt (n”. studnie chJonne) zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi, dla dróg i terenów ”owodujących zanieczyszczenie wód zgodnie z ”rze”isa-
mi odrębnymi ”owierzchniowe i do kanalizacji deszczowej; 

5) kanaJy deszczowe w drogach ”rzed wylotem do rowów melioracyjnych ”owinny ”osiadać urządzenia 
”odczyszczające jeweli wymagają tego ”rze”isy odrębne; 
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6) w celu odprowadzenia zwiększonej ilo`ci wód o”adowych z terenów zurbanizowanych do Parsęty 
oraz w kierunku ”óJnocnym ”rzez sieć Grzybowa nalewy dokonać rozbudowę systemu od”Jywu wód; 

7) ustala się realizację ”rzewodów rozdzielczych o `rednicy ŚN/IŚ 250 ÷ 1000 mm. 

9. Ustalenia zasad zao”atrzenia w energię elektryczną: 

1) zasilanie ustala się z istniejącej, modernizowanej i ”rojektowanej sieci `redniego i niskiego na”ięcia 
zlokalizowanych w ”asach drogowych, ”asach technicznych i w ”asach terenowych ”rzez które 
przebiega linia elektryczna, a w ”rzy”adkach nie s”eJniających ”rze”isów technicznych i ekonomicz-
nych ”rzez wydzielone dziaJki na zasadzie sJuwebno`ci; 

2) zasilanie dziaJek budowlanych ”o”rzez stacje transformatorowe na sJu”ach lub na dziaJkach wyzna-
czonych w planie. Dopuszcza się stosowanie stacji kontenerowych. Śo”uszcza się lokalizację stacji 
transformatorowych w obrębie innych ”rzeznaczeL terenów, aniweli ”od stacje transformatorowe wy-
znaczone w ”lanie o ile s”eJnione są ”rze”isy odrębne. W przypadku rezygnacji z terenu wyznaczone-
go w ”lanie ”od stacje transformatorowe, teren ten mowe ”eJnić ”rzeznaczenie jak w sąsiedztwie; 

3) sieć elektroenergetyczną nalewy realizować jako kablową, ”odziemną w obrębie terenów zabudowa-
nych lub ”rzeznaczonych ”od zabudowę. Śocelowo likwidacja wszystkich linii napowietrznych prze-
biegających w obszarach zabudowanych; 

4) stosunku do linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia nalewy zachować ”as wyJączony z zabu-
dowy zgodnie z ”rze”isami odrębnymi okre`lającymi taką strefę w zalewno`ci od rodzaju zagospoda-
rowania i nie mniej aniweli 20,0 m od osi przewodu w stosunku do zabudowy mieszkaniowej, dla po-
zostaJych funkcji zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi. 

10. Ustalenia zasad zaopatrzenie w gaz: 

1) zasilanie ustala się z istniejącej i ”rojektowanej sieci `redniego i niskiego ci`nienia zlokalizowanych 
w ”asach drogowych za zgodą zarządców dróg oraz na wydzielonych dziaJkach na zasadzie sJuwebno`ci; 

2) zasilanie w gaz ze stacji redukcyjno-”omiarowej I° w Zieleniewie siecią `redniego i niskiego ci`nienia 
o `rednicy 63 ÷ 300 mm w o”arciu o istniejącą stację redukcyjną gazu; do”uszcza się lokalizację 
stacji redukcyjno-”omiarowych w obrębie innych funkcji o ile s”eJnione są ”rze”isy odrębne; 

3) do”uszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz ”Jynny do celów grzewczych i technologicznych 
w obrębie terenów wskazanych ”od zabudowę. Lokalizacja mowe mieć miejsce w gJębi dziaJki. 

11. Ustalenia zasad zao”atrzenie w cie”Jo: 

1) zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych i zbiorowych uródeJ cie”Ja; 
2) do opalania nalewy stosować ”rzede wszystkim ”aliwa ekologiczne (elektryczno`ć, gaz, olej o”aJowy, 

bio”aliwa, drewno i materiaJy drewno”ochodne) i inne ”aliwa nie ”owodujące ”rzekraczania do”usz-
czalnych emisji zanieczyszczeL do ”owietrza; 

3) zakazuje się s”alania materiaJów i stosowania ”ieców ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych 
norm w”rowadzania do atmosfery zanieczyszczeL. 

12. Ustalenia zasad dostę”no`ci telekomunikacyjnej: 

1) utrzymanie istniejącej i budowa nowej sieci telekomunikacyjnej; 
2) lokalizacja linii telekomunikacyjnych i `wiatJowodowych w ”asach drogowych oraz ”rzez wydzielone 

dziaJki w uzgodnieniu z zarządcami lub wJa`cicielami terenów; 
3) tereny ”rzeznaczone ”od zainwestowanie ”rzyJączyć do istniejącej i ”rojektowanej sieci Jączno`ci te-

lekomunikacyjnej i innej nisko”rądowej; 
4) docelowo likwidacja linii napowietrznych. 

13. Ustalenia zasad gromadzenie i unieszkodliwianie od”adów: 

1) gromadzenie i segregacja od”adów na ”oszczególnych ”osesjach, wywóz do kom”ostowni w Korzy-
`cienku lub na inne zorganizowane zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami skJadowisko od”adów; 

2) na dziaJkach budowlanych zlokalizować miejsce na ”ojemniki do czasowego gromadzenia od”adów 
staJych z uwzględnieniem segregacji; 

3) do”uszcza się stosowanie zbiorczych ”ojemników umowliwiających selektywną zbiórkę od”adów 
w miejscach s”eJniających warunki wynikające z ”rze”isów odrębnych; 

4) do”uszcza się lokalizację zbiorczych ”ojemników w ”asach drogowych zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami odrębnymi. 
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14. Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i melioracji: 

1) czę`ć obszaru o”racowania ”oJowona w dolinie Parsęty, zaznaczona na rysunku ”lanu zaliczona jest 
do obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi. Obszar ten wyznaczony zostaJ na ”odstawie 
wstę”nych wyników ｭStudium bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią na obszarze RZGW w Szczeci-
nieｬ. Po zatwierdzeniu studium będą to obszary bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią w których 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi zabrania się wykonywania okre`lonych robót oraz czynno`ci; 

2) w obrębie Zieleniewa duwe obszary gruntów są zmeliorowane za ”omocą rowów oraz sieci rurocią-
gów drenarskich i innych urządzeL technicznych. Są one urządzeniami melioracji wodnych szczegó-
Jowych sJuwących rolniczemu uwytkowaniu terenów. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miej-
scach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi. Uwzględnić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej syste-
mem melioracyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, 
we sieć melioracyjna (”odziemne - drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych 
z terenów zurbanizowanych i dlatego ”rzed roz”oczęciem ”rocesu inwestycyjnego nalewy wykonać 
system deszczowo-melioracyjny; 

3) nalewy zachować rowy melioracyjne ｭotwarteｬ wszędzie tam gdzie nie wynika bezwzględna koniecz-
no`ć ich likwidacji ze względów technicznych w celu le”szego, aniweli kanalizacja deszczowa od”ro-
wadzenia wód o”adowych i gruntowych oraz ze względów ”rzyrodniczych i krajobrazowych. Nalewy 
równiew zachować ”rzebieg gJównych ”rzewodów sieci melioracyjnych (”o”rzez rowy, kanaJy, ruro-
ciągi) o ile ”eJnić one będą dotychczasową funkcję (melioracja wodna uwytków rolnych). W przypadku 
konieczno`ci ”odJączenia ”rzewodów melioracji wodnej do sieci kanalizacji deszczowej nalewy doko-
nać ich ”rzebudowy. Nie do”uszcza się zabudowę terenów w caJej zlewni bez wcze`niejszego za-
”ewnienia wJa`ciwego odwodnienia terenów rolniczych i zurbanizowanych (cieku, rowu, kanaJu); 

4) w obrębie ”lanu znajdują się `ródlądowe wody ”Jynące, w tym ”rzede wszystkim rzeka Parsęta 
w związku z tym w zakresie zagos”odarowania ”rzestrzennego w rejonie tych wód obowiązują ogra-
niczenia ”rzewidziane odrębnymi ”rze”isami. Ograniczenia w zagos”odarowaniu terenów wystę”ują 
równiew na nieruchomo`ciach ”rzylegJych do wód. Zabrania się grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych 
do ”owierzchniowych wód ”ublicznych w odlegJo`ci mniejszej niw 1,5 m od linii brzegu, a takwe zaka-
zywania lub uniemowliwiania ”rzechodzenia ”rzez ten obszar. WJa`ciciel nieruchomo`ci ”rzylegJej do 
”owierzchni wód ”ublicznych jest obowiązany umowliwić dostę” do wody na ”otrzeby wykonywania 
robót związanych z utrzymaniem wód. 

ROZDZIAI III 
USTALENIA SZCZEGÓIOWE DLA TERENÓW FUNKCJONALNYCH 

§ 17. Ustalenia szczegóJowe dla terenów funkcjonalnych ”oJowonych w granicach jednostki strukturalno-
przestrzennej ｭAｬ. 

1. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: A1a MN o ”ow. 0,7107 ha, 
A1b MN o pow. 2,1251 ha, A1c MN o pow. 2,7381 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu, zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, dla nowej zabudowy lub rozbudowy obowiązują warunki za-
warte ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 01KŚŚ i 10KŚZ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 03KŚŚ, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 02KŚW, 04KŚŚ, 05KŚW i 06KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 
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c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60% ”owierzchni dziaJki, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) maksymalna wysoko`ć budynku mieszkalnego - wysoko`ć do 2 kondygnacji ”rzy czym druga 
kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo-
`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 

1000 m², minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 

ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%; 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A2 U/MN o pow. 0,3566 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) ”odstawowe: teren zabudowy usJugowej z zabudową mieszkaniową - usJugi gastronomii, handlu, 

kultury i rozrywki, ”okoje go`cinne, 
b) uzu”eJniające: mieszkanie wJa`ciciela; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: zabudowa wolnostojąca; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 10KŚZ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 03KŚŚ, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 06KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dla zabudowy usJugo-
wej do 40%; dla zabudowy jednorodzinnej 30%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dla zabu-
dowy usJugowej do 30%; dla zabudowy jednorodzinnej z usJugami 40%, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji dla zabudowy usJugowej i do 2 kondygnacji dla zabudowy 
jednorodzinnej z usJugami (”rzy czym druga i trzecia kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym dla 
kawdego rodzaju zabudowy), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 12,0 m dla zabudowy usJugowej 
i 9,0 m dla zabudowy jednorodzinnej; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z istniejącym ”odziaJem; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
  



Śziennik Urzędowy 
Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 42 ｦ 5096 ｦ Poz. 907 

 

b) zao”atrzenie z dróg: 03KŚŚ i 06KŚW, 
c) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, go`ci i ”ra-

cowników, zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30%. 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A3 MN o pow. 1,3992 ha 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z pozwoleniem na budowę; w ”rzy”adku rozbudowy obowiązują ustalenia zawarte ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczających 

”rzylegJych dróg, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - w przypadku rozbudo-

wy do 20%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki do 70%, 
d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 3 kondygnacji przy czym trzecia kondygnacja w poddaszu 

uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 12,0 m, 
e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci 

dachowych od 35º do 50º, 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się na obszarze i terenie górniczym 

ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenie; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi 01KŚŚ, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A4 MN o pow. 1,4127 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczających 

z drogami: 10KDZ i 107KDW, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 60% 

”owierzchni dziaJki, 
d) maksymalna wysoko`ć budynku mieszkalnego - wysoko`ć do 3 kondygnacji ”rzy czym trzecia 

kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej do 12,0 m, 
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e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia od 35º 
do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się na obszarze i terenie górniczym 

ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 

1500 m²; minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi 107KDW, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30%. 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A5 RM o pow. 6,9964 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym; 
2) zasady zagospodarowania terenu: zabudowa wolnostojąca; w tylnej czę`ci dziaJki zabudowa gos”o-

darcza; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 01KŚŚ, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 07KŚW i 08KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki terenu 20%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki 50%, 
d) wysoko`ć zabudowy - dla budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja 

w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m; kalenica o dJugo`ci minimum 
50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki; dla budynku gos”odarczego wyso-
ko`ć kalenicy do 6,0 m, 

e) geometria dachu - dla budynku mieszkalnego dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; dla budynków gos”odarczych ”ochylenie dachu dwus”a-
dowego od 15º do 30º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 

mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
Uwzględnić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”od-
ziemne - drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - wedJug istniejącego ”odziaJu; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 
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6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A6 RM o pow. 7,6766 ha 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, mieszkaniowa od strony drogi; w tylnej czę`ci dziaJki zabudowa gos”o-
darcza, 

b) wykluczyć z zabudowy tereny ”oJowone ”oniwej rzędnej 4,5 m n.”.m. oraz tereny okre`lone 
w ewidencji jako nieuwytki, trwale ”odmokJe oraz grunty ”ochodzenia organicznego; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 01 KŚŚ, 08KŚW i 09KŚW, 
ｦ 5,0 m od innych dróg wewnętrznych wyznaczonych w ramach ”odziaJu, 
ｦ od terenów kolejowych 20,0 m, 
ｦ tylna linia zabudowy - 40,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 09KŚW w kierunku ”óJnoc-

nym i ”óJnocno-wschodnim, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 15%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 70%, 
d) wysoko`ć zabudowy - dla budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja 

w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m; kalenica o dJugo`ci minimum 
50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki; dla budynku gos”odarczego wyso-
ko`ć kalenicy do 6,0 m, 

e) geometria dachu - dla budynku mieszkalnego dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; dla budynków gos”odarczych ”ochylenie dachu dwus”a-
dowego od 15º do 30º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 3500 m², 
b) min. szeroko`ć dziaJki dla terenu ”oJowonego na ”óJnoc od drogi 09 KŚW - 30,0 m, dla pozosta-

Jych dziaJek ”rzylegJych do drogi 09KŚW - 40,0 m (nie dotyczy dziaJek narownych lub usytuowa-
nych w gJębi od wyznaczonych w ”lanie dróg); 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi ”ublicznej 01 KŚŚ ”o”rzez drogi wewnętrzne, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu, 
b) w obrębie jednostki do”uszcza się lokalizację ”rze”om”owni `cieków i stacji trafo; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A7KK o pow. 1,1205 ha 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - obszar kolejowy - linia kolejowa; 
2) ustalenia: 

a) teren zamknięty dla którego nie ustala się uwarunkowaL w ramach ”lanu, 
b) od granicy obszaru kolejowego ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem 

planu 20,0 m. 

§ 18. Ustalenia szczegóJowe dla terenów funkcjonalnych ”oJowonych w granicach jednostki struktu-
ralno-przestrzennej ｭBｬ. 
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1. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: B1a MN o ”ow. 0,8994 ha, 
B1b MN o pow. 0,1024 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany lub wolnostojący; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza 
się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgod-
nie z ”ozwoleniem na budowę, dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy obo-
wiązują warunki zawarte ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 10KŚZ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogami: 10KŚZ i 11KŚŚ, 
ｦ 4,0 m od linii rozgraniczających z drogą 12KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) maksymalna wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja 
w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 
50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1000 m², 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B2 MW, U o pow. 2,1099 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - istniejący, 
b) uzu”eJniające: usJugi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa z usJugami handlu, gastronomii, finansowymi, administracji i zdrowia, 
b) zachowanie istniejącej zabudowy - zrealizowanej zgodnie z ”ozwoleniem na budowę oraz dla no-

wego zagospodarowania zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
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3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 10KŚZ i zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 11KŚŚ i od ulicy od strony ”óJnocnej, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dla istniejących budyn-
ków do”uszcza się zwiększenie o 5% ”owierzchni zabudowy, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dla istnie-
jącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy - zachowuje się istniejącą wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej, 
e) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielania; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) zachowanie istniejących wjazdów na osiedle oraz dodatkowo dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

3. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: B3a MN o ”ow. 0,0997 ha, 
B3b MN o pow. 0,3449 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany lub dobudowany; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza 
się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu, zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy zgodnie z warunkami zwartymi 
”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - istniejące od dróg ”rzylegJych, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dla istnie-
jącej zabudowy do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 
uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, 

e) geometria dachu - dach dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 35º do 
50º; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące ”odziaJy; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
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9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B4 U o pow. 0,1005 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej - przedszkole istniejące; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowania terenu zre-

alizowanych zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, mowliwo`ć zmian zgodnie z warunkami zawartymi 
”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu od drogi - istniejące, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 50%, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 40%, 
d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w dachu stromym, wyso-

ko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m, 
e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 

35º do 50º; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowanie istniejącego ”odziaJu; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla uwytkowników; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B5 MN o pow. 5,1465 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę oraz dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbu-
dowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 11KŚŚ oraz od granicy s”orządzenia ”lanu, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogami: 15KŚŚ i 40KDD, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 13KŚW, 14KŚW i 16KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 

c) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 
uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, 
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e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych od 35º do 50º; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się na obrębie obszaru i terenu górni-

czym ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 

1000 m²; minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B6 MW o pow. 1,5466 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami wbudowanymi i te-
renami rekreacji; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa wolnostojąca, 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 

zgodnie z ”ozwoleniem, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy zgodnie 
z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogami: 15KŚŚ i 17KŚW, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejących budynków do”uszcza się zwiększenie o 5% powierzchni zabudowy, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć budynków mieszkalnych - do 3 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 12,0 m, 
e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 

30º do 50º, 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - ”odziaJ zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 11 

ustaleL ”lanu; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc garawowych i ”ostojowych samochodów mieszkaLców 

zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 
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7. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: B7a MN o ”ow. 0,2304 ha; 
B7b MN o pow. 1,9847 ha i B7c MN o pow. 1,8235 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 15KŚŚ i 108KŚL oraz od granicy s”orządzenia ”lanu, 
ｦ 5,0 m i 7,5 m od linii rozgraniczających z ”ozostaJymi ”rzylegJymi drogami zgodnie z rysun-

kiem planu, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60% ”owierzchni dziaJki, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 
uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - wystę”uje strefa 

ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 
ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 
1000 m²; minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg ”oza drogami 15 KŚŚ, 108 KŚL, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

8. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B8 US o pow. 1,9863 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren zabudowy usJug s”ortu i rekreacji; 
2) zasady zagospodarowania terenu - urządzenia s”ortu i rekreacji z do”uszczeniem zabudowy obsJugi 

i sanitariatów oraz maJej architektury i infrastruktury; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy kubaturowej - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 15KŚŚ i 108KŚL, 
ｦ 7,5 m od ”ozostaJych ”rzylegJych dróg, 
ｦ od linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia zachować odlegJo`ci wynikające z ”rze”i-

sów odrębnych dla ”lanowanej funkcji zagos”odarowania terenu; dla budowli związanej ze 
staJym ”obytem ludzi ”o 20 m od osi linii, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 15%, 
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c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu - 70%, 
d) wysoko`ć zabudowy - zabudowa ”arterowa, wysoko`ć kalenicy do 5,0 m, dach dwuspadowy, 
e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 

15º do 30º; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - wystę”uje strefa 

ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 
ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - nie okre`la się; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; do”uszcza się realizację budowli związanych z sieciami in-
frastruktury technicznej (trafostacja, przepompownia); 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

9. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: B9a MN o ”ow. 0,7668 ha 
i B9b MN o pow. 1,2002 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 15KŚŚ i 108KŚL, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z ”ozostaJymi ”rzylegJymi drogami, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 
uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się na obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 

1000 m²; minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg 20 KŚŚ i 21 KŚŚ, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
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9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B10 MN o pow. 1,2014 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 15KŚŚ i 108KŚL, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogami: 21KŚŚ i 22KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 
uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m, kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 

1000 m²; minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg 21KŚŚ i 22KŚŚ, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

11. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B11 MN o pow. 0,9727 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
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3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 15KŚŚ i 108KŚL, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogami: 22KŚŚ i 23KŚŚ, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 
uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie są ”rzystosowane do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 

1000 m²; minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg 22KŚŚ i 23KDD, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL planu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

12. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B12 MN o pow. 0,9618 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z pozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 15KŚŚ i 108KŚL, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogami: 23KŚŚ, 28KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 
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d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 
uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wyko-nać zgodnie 
z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 

1000 m²; minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg z wyjątkiem 15KŚŚ, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

13. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B13 MN/U, U o pow. 1,3911 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) ”odstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, teren zabudowy usJugowej, 
b) uzu”eJniające - do czasu realizacji zagos”odarowania ”lanowanego w jednostce do”uszcza się 

uwytkowanie terenu zgodnie ze stanem istniejącym i za”isami w ewidencji dziaJki z mowliwo`cią 
rozbudowy w nawiązaniu do istniejącego zainwestowania; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa wolnostojąca, 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 

zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, w ”rzy”adku rozbudowy lub nowej zabudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 7,5 m i 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 24KŚG zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 15KDD i 28KDD, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy usJugowej - 40%, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej z usJugami - 35%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się zwiększenie istniejącej ”owierzchni zabudowy budyn-

ku mieszkalnego o 30%, a powierzchni gospodarczej zgodnie z wymogami gospodarczymi 
i technicznymi, z tym we Jącznie z zabudową mieszkaniową do 35% ”owierzchni dziaJki, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy usJugowej - 30%, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej z usJugami - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zmniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 
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d) maksymalna wysoko`ć zabudowy - mieszkaniowej z usJugami do 2 kondygnacji przy czym druga 
kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo-
`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej; usJugowej do 3 kondygnacji (”rzy czym trzecia 
kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 13,0 m; kalenica o dJu-
go`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek: 
ｦ dla zabudowy usJugowej - 2500 m², 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej z usJugami - 1500 m², 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki: 
ｦ dla zabudowy usJugowej - 40,0 m, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej z usJugami - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg gminnych; tylko w ”rzy”adku dziaJki nie ”osiadającej takiej mowliwo`ci 

do”uszcza się wjazd z drogi wojewódzkiej, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców lub uwyt-

kowników zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 

ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

14. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B14 U o pow. 0,0440 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej - handel, rzemiosJo, gastronomia; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, 
b) likwidacja istniejącej zabudowy tymczasowej i realizacja nowej zabudowy lub rozbudowa zgodnie 

z ”arametrami ”odanymi ”oniwej; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 4,0 m od linii rozgraniczających z dro-
gami 24KDG i 28KDD, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 40%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy w ”rzy”adku rozbudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 40%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 20%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 8,0 m; kalenica o dJu-
go`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
30º do 50º; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - mowliwo`ć ”owiększenia dziaJki o teren ”rzylegJy; 
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8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla klientów usJug i ”racowników; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

15. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B15 U, MW o pow. 1,4672 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca - do”uszcza się Jączniki usJugowe ”omiędzy budynkami mieszkalnymi, 
b) do”uszcza się zabudowę w formie ”asawu handlowego skJadającego się z gru” ”awilonów usJu-

gowych ”oJączonych ”rzestrzennie zadaszeniem; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczających 
z ”rzylegJymi drogami, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy usJugowej - 35%, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami - 30%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy usJugowej - 25%, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 40%, 

d) wysoko`ć zabudowy usJugowej - do 3 kondygnacje przy czym trzecia kondygnacja w stromym 
dachu, kalenica gJówna do 12,0 m; wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - do 
4 kond. i kalenica gJówna do 14,0 m, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
30º do 50º; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
Uwzględnić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”od-
ziemne - drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJek usJugowych - 1500 m²; dla zabudowy wielorodzin-
nej 2500 m2, 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - dla zabudowy usJugowej 40,0 m, dla zabudowy 
wielorodzinnej 50 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi 15 KDD, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla klientów usJug i ”racowni-

ków, zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu, rozwiązać utrudniony od”Jyw wód melioracyjnych co wa-
runkuje mowliwo`ć zabudowy terenu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0%. 

16. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B16 UZ o pow. 0,2584 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej - usJugi zdrowia (”rzychodnia); 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa wolnostojąca, 
b) nowa zabudowa oraz zagos”odarowanie dziaJki ”owinny nawiązywać do otaczającej, starej za-

budowy ”od względem skali budynku i geometrii dachu; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne 5,0 m od granicy dziaJek sąsiednich, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 40%, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 20%, 
d) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji; wysoko`ć kalenicy gJównej - do 12,0 m, 
e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 

30º do 50º; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - teren przylega 

do strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej w związku z tym zaleca się uwzględnić sąsiedztwo terenu 
chronionego; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z projektowanym wydzieleniem; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd ”o”rzez drogę wewnętrzną 25KŚW; do”uszcza się dojazd ”o”rzez teren B18 MW z drogi 
26KDL, 

b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla ”racowników i klientów 
usJug, zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30%. 

17. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: B17a RM, MN/U o ”ow. 
0,1284 ha, B17b RM, MN/U o pow. 0,5764 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gos”odarstwie rolnym, do”uszcza 
się ”rzeksztaJcenie ”od tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa wolnostojąca, mieszkaniowa od strony drogi; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się za-

budowę gos”odarczo-garawową i usJugową, 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 

zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, w ”rzy”adku rozbudowy lub nowej zabudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi ”oniwej, 

c) nowa zabudowa oraz zagos”odarowanie dziaJki zgodne z uwarunkowaniami dla strefy ｭBｬ ochro-
ny konserwatorskiej; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy: 

ｦ obowiązująca - istniejąca od linii rozgraniczających z drogą 24KŚG, 
ｦ nieprzekraczalna - 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 26KŚL, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30% ”owierzchni dziaJki, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej z usJugami - 40%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zmniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w podda-
szu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 11,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 60% dJu-
go`ci `ciany frontowej, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 30º do 50º, 
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f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki - nalewy wykonać zgodnie 
z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) na terenie funkcjonalnym wystę”ują obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu, 

b) teren znajduje się w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej. Obowiązują warunki ochrony zgodnie 
z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek ”od zabudowę - 1000 m², 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg gminnych, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 

ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

18. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B18 MW o pow. 0,7525 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - usJugi handlu i gastronomii; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa wolnostojąca, 
b) do”uszcza się dotychczasowe uwytkowanie terenu do czasu realizacji nowego ”rzeznaczenia z mowli-

wo`cią dokonywania remontów; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 26KŚL, 
ｦ 4,0 m od linii rozgraniczających z ciągiem ”ieszo-jezdnym 27KPJ, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy nie do”uszcza się jej ”owiększenia, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu - 40%, 
d) maksymalna wysoko`ć zabudowy - do 4 kondygnacji przy czym ostatnia kondygnacja w formie 

”oddasza uwytkowego, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 12,0 m, 
e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 

30º do 50º; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z wydzieleniem; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi 26KŚL, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 
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19. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B19 ZP/US o pow. 0,7038 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zieleni urządzonej, 
b) uzu”eJniające - tereny zabudowy usJug s”ortu i rekreacji, 
c) do czasu realizacji zagos”odarowania ”lanowanego w jednostce do”uszcza się uwytkowanie tere-

nu zgodnie ze stanem istniejącym i za”isami w ewidencji dziaJki; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: ogólnodostę”ne - do”uszcza się zabudowę obiektami maJej archi-

tektury, oczko wodne; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - wedJug ”rze”isów odrębnych, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 10%, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu - 70%, 
d) wysoko`ć zabudowy - do 4,50 m, 
e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia od 20º do 35º; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z wydzieleniem; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ciągu ”ieszo-jezdnego 27KPJ; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; zgodnie z warunkami ogólnymi 

zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu, rozwiązać utrudniony od”Jyw wód melioracyjnych co warunkuje za-
gospodarowanie terenu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

20. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B20 MN o pow. 1,9803 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączo-

ny z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; 
wykluczyć z zabudowy obniwoną czę`ć terenu ”oJowoną ”oniwej rzędnej terenu 8,5 m n.p.m.; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 26KŚL, 
ｦ 4,0 m od linii rozgraniczających z ciągiem ”ieszo-jezdnym 27KPJ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 60%, 
d) wysoko`ć zabudowy budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja 

w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 
50% dJugo`ci `ciany frontowej, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowej od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
Uwzględnić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”od-
ziemne - drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
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7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m², 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 35 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu, 
b) obniwona czę`ć terenu odwadniana jest siecią melioracyjną w związku z czym nie do”uszcza się 

do jej zniszczenia, wszelkie ”race ziemne wymagają uwzględnienia uwarunkowaL zarządcy sys-
temu melioracyjnego; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla dziaJek nie objętych dotychczas obowiązują-
cym ”lanem i 0,0% dla ”ozostaJego terenu. 

21. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B21 MN/U o pow. 4,6938 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające: usJugi nieuciąwliwe; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z budynkiem usJugowym 
dobudowanym lub wolnostojącym, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem go-
s”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę usJugową i gos”odarczo-garawową; wy-
kluczyć z zabudowy obniwoną czę`ć terenu ”oJowoną ”oniwej rzędnej terenu 8,50 m n.p.m.; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogami 15KŚŚ i 26KŚL, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą 29KŚW, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 40%, 
d) maksymalna wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej do 2 kondygnacji ”rzy czym druga kondygna-

cja w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci mini-
mum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki dla dziaJek ”oJowonych ”rzy 
drodze gminnej; dla zabudowy usJugowej - budynek ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 5,0 m, 
dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
Uwzględnić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”od-
ziemne - drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m² od drogi 29KŚW i 2500 m2 od drogi 
15KDD; 

b) minimalna szeroko`ć frontowej dziaJki - 30 dla dziaJek o ”ow. min. 1500 m2 i 40,0 m dla dziaJek 
o pow. min. 2500 m2; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
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b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 
ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 
ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla nr dz. 139 i 0,0% dla ”ozostaJego terenu. 

22. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B22 MN o pow. 2,8527 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogami 15KŚŚ i 26KŚL, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 29KŚW, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 30KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dla zabu-

dowy wolnostojącej - 50%, 
d) wysoko`ć zabudowy budynku mieszkalnego - wysoko`ć do 2 kondygnacji ”rzy czym druga kon-

dygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci 
minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwus”adowy o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska: 
a) znaczna czę`ć jednostki znajduje się w obrębie terenu okresowo zalewanego ”rzez wody o”ado-

we i rozto”owe. Ślatego ”odziaJ terenu, a nastę”nie zabudowa są mowliwe ”o wcze`niejszym 
wybudowaniu magistrali deszczowo-melioracyjnej z uwzględnieniem faktu, we na terenie jednostki 
wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu, 

b) ”rzed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjny-
mi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. Uwzględnić nalewy 
równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i dokonać ewentual-
nych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”odziemne - 
drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m², 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu, 
b) obniwona czę`ć terenu odwadniana jest siecią melioracyjną w związku z czym nie do”uszcza się 

do jej zniszczenia, wszelkie ”race ziemne wymagają uwzględnienia uwarunkowaL zarządcy sys-
temu melioracyjnego; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla dz. nr 142 i 139 oraz 0,0% dla ”ozostaJego 
terenu. 
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23. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B23 MN o pow. 2,5436 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogami 15KŚŚ i 26KŚL, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 31KŚW, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 30KŚW, 

b) maksymalna wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 60%, 
d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 

uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; 

4) zasady ochrony `rodowiska: 
a) znaczna czę`ć jednostki znajduje się w obrębie terenu okresowo zalewanego ”rzez wody o”ado-

we i rozto”owe. Ślatego ”odziaJ terenu, a nastę”nie zabudowa są mowliwe ”o wcze`niejszym 
wybudowaniu magistrali deszczowo-melioracyjnej z uwzględnieniem faktu, we na terenie jednostki 
wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu, 

b) ”rzed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjny-
mi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. Uwzględnić nalewy 
równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i dokonać ewentual-
nych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”odziemne - 
drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - wystę”uje strefa 
ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 
ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m², 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu, 
b) obniwona czę`ć terenu odwadniana jest siecią melioracyjną w związku z czym nie do”uszcza się 

do jej zniszczenia, wszelkie prace ziemne wymagają uwzględnienia uwarunkowaL zarządcy sys-
temu melioracyjnego; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla dz. nr 143 i 144, dla ”ozostaJych dziaJek 0,0%. 

24. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B24 MN o pow. 2,0963 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 15KŚŚ, 
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ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogami: 31KŚŚ; 32KŚW, i 33KŚW, 
ｦ 20,0 m od osi linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia dla zabudowy mieszkaniowej, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 55%, 
d) maksymalna wysoko`ć budynku mieszkalnego - wysoko`ć do 2 kondygnacji ”rzy czym druga 

kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci 
minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
Uwzględnić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”od-
ziemne - drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - wystę”uje strefa 
ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 
ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu, 
b) obniwona czę`ć terenu odwadniana jest siecią melioracyjną w związku z czym nie do”uszcza się 

do jej zniszczenia, wszelkie ”race ziemne wymagają uwzględnienia uwarunkowaL zarządcy sys-
temu melioracyjnego; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

25. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B25 MN o pow. 1,5185 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających ”rzylegJych dróg, 
ｦ 20,0 m od osi linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia dla zabudowy mieszkaniowej, 

b) maksymalna wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 

50%, 
d) maksymalna wysoko`ć budynku mieszkalnego - wysoko`ć do 2 kondygnacji ”rzy czym druga 

kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo-
`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 
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4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
Uwzględnić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”od-
ziemne - drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu, 
b) obniwona czę`ć terenu odwadniana jest siecią melioracyjną w związku z czym nie do”uszcza się 

do jej zniszczenia, wszelkie ”race ziemne wymagają uwzględnienia uwarunkowaL zarządcy sys-
temu melioracyjnego; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

26. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B26 MN o pow. 3,7791 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających ”rzylegJych dróg, 
ｦ 20,0 m od osi linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia dla zabudowy mieszkaniowej, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 50%, 
d) wysoko`ć zabudowy budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w 

”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, 
e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-

nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska: 

a) znaczna czę`ć jednostki znajduje się w obrębie terenu okresowo zalewanego ”rzez wody o”ado-
we i rozto”owe. Ślatego ”odziaJ terenu, a nastę”nie zabudowa są mowliwe ”o wcze`niejszym 
wybudowaniu magistrali deszczowo-melioracyjnej z uwzględnieniem faktu, we na terenie jednostki 
wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu, 

b) ”rzed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjny-
mi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. Uwzględnić nalewy 
równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i dokonać ewentual-
nych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”odziemne - 
drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 
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5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu, 
b) obniwona czę`ć terenu odwadniana jest siecią melioracyjną w związku z czym nie do”uszcza się 

do jej zniszczenia, wszelkie ”race ziemne wymagają uwzględnienia uwarunkowaL zarządcy sys-
temu melioracyjnego; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

27. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B27 MN o pow. 3,6224 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zabudowa dziaJek ”oJowonych ”oniwej rzędnej 9,0 m n.”.m. mowliwa do”iero ”o wykonaniu sieci 
odwadniającej obniwony i zalewany teren; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 26KŚL, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z ”ozostaJymi drogami, 
ｦ 20,0 m od osi linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia dla zabudowy mieszkaniowej, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 60%, 
d) wysoko`ć zabudowy budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja 

w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, 
e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-

nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska: 

a) znaczna czę`ć jednostki znajduje się w obrębie terenu okresowo zalewanego ”rzez wody o”ado-
we i rozto”owe. Ślatego ”odziaJ terenu, a nastę”nie zabudowa są mowliwe ”o wcze`niejszym 
wybudowaniu magistrali deszczowo-melioracyjnej z uwzględnieniem faktu, we na terenie jednostki 
wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu, 

b) ”rzed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjny-
mi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. Uwzględnić nalewy 
równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i dokonać ewentual-
nych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”odziemne - 
drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 35,0 m; 
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8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: 

a) ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu, 
b) obniwona czę`ć terenu odwadniana jest siecią melioracyjną w związku z czym nie do”uszcza się 

do jej zniszczenia, wszelkie ”race ziemne wymagają uwzględnienia uwarunkowaL zarządcy sys-
temu melioracyjnego; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

28. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B28 MN o pow. 3,5146 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgod-
nie z pozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 26KŚL, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 41KŚW i 36KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 
uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
Uwzględnić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”od-
ziemne - drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) nalewy za”ewnić dojazd do dziaJki nr 150/11 zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, 
b) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJek - 1000 m2, 
c) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
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9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 
ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla dziaJek ”owstaJych z ”odziaJu dz. nr 150, 
dla ”ozostaJych dziaJek 0,0%. 

29. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B29 MN o pow. 1,4161 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 7,5 m ÷ 16,5 m od linii rozgraniczających drogi 41KŚŚ zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 36KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 25%, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 60%, 
d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 

uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, 
e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachyle-

nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 

mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
Uwzględnić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”od-
ziemne - drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi 41KŚW, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 

ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

30. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B30 MN o pow. 2,0885 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 
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3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 15KŚŚ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej ”ozostaJych dróg, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 25%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 60%, 
d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 

uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, 
e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu- lub wielos”adowy o kącie nachyle-

nia od 35º do 50º, 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL planu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 

mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
Uwzględnić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”od-
ziemne - drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

31. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B31 MN o pow. 1,2895 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 15KŚŚ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej ”ozostaJych dróg, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 25%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 60%, 
d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 

uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, 
e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-

nia od 35º do 50º, 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 42 ｦ 5122 ｦ Poz. 907 

 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
Uwzględnić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”od-
ziemne - drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1200 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m, 
c) zasady ”odziaJu zgodnie z rysunkiem ”lanu; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

32. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B32 MN o pow. 1,3439 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m i 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 15KŚŚ zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających ”ozostaJych dróg, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 60% ”o-

wierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 

uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej do 9,0 m, 
e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-

nia od 35º do 50º, 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 

mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
Uwzględnić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”od-
ziemne - drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1200 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m, 
c) zasady ”odziaJu zgodnie z rysunkiem ”lanu; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z przylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
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9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

33. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B33 P, MN o pow. 0,6586 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: teren zabudowy produkcyjnej - istniejący, 
b) uzu”eJniające: zabudowa jednorodzinna wJa`ciciela zakJadu ”rodukcyjnego; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa produkcyjna - magazynowa, skJadowa, warsztatowa, usJugowa rzemiosJa - mowliwo`ć 

rozbudowy i budowy nowych budynków zgodnie z ”oniwszymi uwarunkowaniami, 
b) zabudowa mieszkaniowa wJa`ciciela terenu - wolnostojąca, budynek usJugowy dobudowany lub 

wolnostojący, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym, 
c) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 

zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
i nowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

d) wykluczyć nową zabudowę ”rodukcyjną wzdJuw zabudowy wielorodzinnej; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 7,5 m od linii rozgraniczającej 
z drogą 38KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy produkcyjnej - 30%, 
ｦ dla zabudowy produkcyjno - mieszkaniowej i usJugowej 40%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy produkcyjnej - 35%, 
ｦ dla zabudowy produkcyjno - mieszkaniowej i usJugowej 30%, 

d) wysoko`ć zabudowy: produkcyjnej do 10,0 m; dla zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji 
”rzy czym druga kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; 
kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek 
”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 5,0 m, dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu: budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia od 35º do 50º; budynki zabudowy ”rodukcyjnej - dachy wielos”adowe o ”ochyleniu ”oJaci 
dachowych 10-35º; 

4) zasady ochrony `rodowiska: 
a) ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej zakaz lokalizacji funkcji ”owodujących ”rze-

kroczenia uciąwliwo`ci ”oza granice dziaJki, 
b) od strony zabudowy wielorodzinnej w”rowadzić ”as wysokiej zieleni izolacyjnej; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi 38KDD, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców i klientów 

usJug, zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 
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34. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: B34a MN/U o ”ow. 1,4168 ha 
i B34b MN/U o pow. 0,3176 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 

w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; w jednostce B34a MN/U 
na dz. nr 155 oraz B34a MN/U do”uszcza się zabudowę usJugową w tylnej czę`ci dziaJki, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku rozbudowy 
zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 40KŚŚ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających ”ozostaJych ”rzylegJych dróg, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 55%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy - mieszkaniowej do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w podda-
szu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; dla zabudowy usJugowej - wysoko`ć ka-
lenicy do 5,5 m, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
30º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m (dla dziaJek `rodkowych), 
c) zasady ”odziaJu zgodnie z rysunkiem ”lanu; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

35. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B35 KS o pow. 0,1127 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren komunikacji - garawe; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa zwarta, 
b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu, zrealizowanych zgodnie z pozwole-

niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 6,0 m od linii rozgraniczających 
z drogą 11KŚŚ, 
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b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: do”uszcza 
się zwiększenie istniejącej o 10%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- nie wystę”uje, 

d) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 5,0 m, 
e) geometria dachu - dach ”Jaski jedno lub dwus”adowy o kącie nachylenia od 10º do 35º, 
f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 

ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi 11KŚŚ; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

36. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B36 MW o pow. 0,4406 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zachowuje się istniejące zainwestowanie, do”uszcza się zabudowę 

obiektami maJej architektury zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 
11KDD, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - dopuszcza 
się zwiększenie ”owierzchni istniejącej zabudowy budynków o 5%, 

c) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - do-
puszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi - istniejący, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców uwzględnia-

jąc miejsca garawowe na terenie funkcjonalnym B35KS oraz zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

37. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B37 MN/U o pow. 1,6260 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające - usJugi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, budynek usJugowy dobudowany lub wolnostojący, garaw 

wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do-
”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową i usJugową, 
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b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku rozbudowy 
zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 10KDZ, 11KDD, 
ｦ od linii rozgraniczającej z drogą 38KŚŚ zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy mieszkaniowej - 25%; dla nowej zabudowy mieszkaniowej z budynkiem 

usJugowym 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - mieszkaniowej 60%, dla zabudowy mieszkaniowej i usJugowej 45%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 3 kondygnacji przy czym trzecia kondygnacja w podda-
szu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 12,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJu-
go`ci `ciany frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 
5,0 m, dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie ”ochylenia ”oJaci dachowych od 
35º do 50º; dla zabudowy usJugowej od 25º do 40º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. Uwzględ-
nić nalewy równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i dokonać ewen-
tualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”odziemne - 
drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

38. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B38 KS o pow. 0,0669 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren obsJugi komunikacji - przystanek autobusowy; 
2) zasady zagospodarowania terenu - dostosować ”rzystanek do wymagaL standardowych; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu - zabudowa o wysoko-

`ci do 4,0 m; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi 10KŚZ; 
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9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

39. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: B39a MN o ”ow. 0,2679 ha 
i B39b MN o pow. 0,4983 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu, zrealizowanych zgodnie z pozwole-
niem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy zgodnie z warun-
kami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 10KŚZ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą 26KŚL, 
ｦ 6,0 m i 4,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 42KŚŚ zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ 4,0 m od ciągu ”ieszego 43KP, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 
uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd istniejący i z 42KŚŚ, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

40. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B40 MN o pow. 1,8948 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 
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b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 26KŚL, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą 41KŚW, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 42KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60% ”owierzchni dziaJki, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 
uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) warunki zabudowy garawowej i gos”odarczej oraz ogrodzenia dziaJki nalewy wykonać zgodnie z § 7 
ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla dziaJek ”owstaJych z ”odziaJu dz. nr 150, 
dla ”ozostaJych dziaJek 0,0%. 

41. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B41 RM, MN/U o pow. 
2,9598 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym lub ogrodniczych, 
b) uzu”eJniające - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, budynek usJugo-

wy dobudowany lub wolnostojący, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem 
gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową i usJugową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

c) do”uszcza się ”rzeksztaJcenie istniejącej zabudowy na mieszkaniową jednorodzinną z usJugami; 
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3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 38KŚŚ, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 34KŚW i 36KŚŚ oraz z ciągiem ”ieszo-jezdnym 

37KPJ, 
ｦ tylna linia zabudowy - 10,0 m od ”óJnocno-zachodniej granicy z dziaJką nr 152, na granicy 

”óJnocno-wschodniej z dziaJką nr 152, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 

ｦ dla zabudowy zagrodowej - 15% ”rzy ”ow. dziaJki min. 3500 m2, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 50%, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w podda-
szu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 12,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJu-
go`ci `ciany frontowej, równolegJa do frontu dziaJki; dla zabudowy usJugowej - budynek parte-
rowy, wysoko`ć kalenicy do 5,0 m. dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; dla zabudowy usJugowej od 25º do 40º; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) min. ”owierzchnia wydzielanych dziaJek: 

ｦ dla zabudowy zagrodowej - 3000 m2, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - 1500 m2, 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 50,0 m, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 19. Ustalenia szczegóJowe dla terenów funkcjonalnych ”oJowonych w granicach jednostki struktu-
ralno-przestrzennej ｭCｬ. 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C1 MN/U, RM o pow. 5,6874 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające - zabudowa zagrodowa z usJugami, w tym agroturystyka; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, budynek usJugowy dobudowany lub wol-

nostojący, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej 
czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową i usJugową; zabudowę jednoro-
dzinną do”uszcza się tylko ”rzy ”rzylegJych drogach 10KŚZ i 26KŚL, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu, zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

c) zabudowa zagrodowa z usJugami agroturystyki; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczających 
z drogami: 10KDZ, 26KDL i 44KDD, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 15%, jednorodzinnej 20%; jednorodzinnej z usJugami 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do ”owywszych wielko`ci, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 65%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w podda-
szu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJu-
go`ci `ciany frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 
5,0 m, dach dwuspadowy; dla gospodarczej zabudowy zagrodowej - wysoko`ć kalenicy do 
6,0 m, dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; dla ”ozostaJych budynków nachylenie ”oJaci dachowych od 
20º do 35º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci (dotyczy wydzielenia dziaJek, które ”rzylegać będą 

caJą szeroko`cią granicy frontowej bez”o`rednio do ”rzylegJych dróg ”ublicznych): 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek: zagrodowych 3000 m2, jednorodzinnych z usJu-

gami - 2000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki zabudowy zagrodowej - 40,0 m, dla zabudowy 

jednorodzinnej 35,0 m; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

2. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: C2a RM o ”ow. 0,2476 ha, 
C2b RM o pow. 0,5056 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym z dopusz-
czeniem agroturystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 

w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczą, 
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b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy lub dodatkowej zabudowy zgod-
nie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 26KŚL, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 93KŚW, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dopusz-

cza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 
d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu 

uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej; budynku gos”odarczego zabudowy zagrodowej - do 6,0 m, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia od 35º do 50º; budynku gos”odarczego zabudowy zagrodowej - od 15º do 25º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym C2b RM wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 
obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejący ”odziaJ; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C3 MN/U o pow. 2,2394 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające: usJugi nieuciąwliwe; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, budynek usJugowy dobudowany lub wol-

nostojący, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gospodarczym; w tylnej 
czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową i usJugową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku rozbudowy 
lub dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 44KŚŚ, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 45KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 
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c) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja w podda-
szu uwytkowym), wysoko`ć kalenicy gJównej lub attyki - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 
50% dJugo`ci `ciany frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek ”arterowy, wysoko`ć kaleni-
cy do 5,0 m. dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu- lub wielos”adowy o kącie nachylenia od 35º do 50º, 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się na obszarze i terenie górniczym 

ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się scalanie i wtórny ”odziaJ w celu 

regulacji wielko`ci dziaJek; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców i klientów 

usJug, zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C4 MN/U o pow. 1,7100 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające: zabudowa usJugowa, rzemiosJo; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, budynek usJugowy dobudowany lub wolnostojący, garaw 

wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do-
”uszcza się zabudowę gospodarczo-garawową i usJugową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi 44KŚŚ, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 45KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy mieszkaniowej - 25%, 
ｦ dla nowej zabudowy mieszkaniowej z budynkiem usJugowym - 35%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do wielko`ci okre`lonych ”owywej, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w podda-
szu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJu-
go`ci `ciany frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 
5,0 m, dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; 
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4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące ”odziaJy; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców i klientów 

usJug, zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C5 RM/U o pow. 3,5262 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym lub ogrodniczym, 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: usJugi, w tym agroturystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa zagrodowa z zabudową mieszkaniową - wolnostojąca, budynek usJugowy dobudowany 

do budynku mieszkalnego lub wolnostojący, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z bu-
dynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową 
i usJugową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgod-
nie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

c) zakaz hodowli o wielko`ci ”owywej 5 ŚJP w obrębie nowo wydzielonych dziaJek, 
d) nalewy zachować istniejący ”odziaJ na dziaJki o ”owierzchni ”onad 3000 m2, których zasady zo-

staJ ”rzedstawiony na rysunku ”lanu z ewentualnymi ”rzeksztaJceniami okre`lonymi w ”kt 7; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi 44KŚŚ, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 50KŚW, 
ｦ dla istniejących dziaJek ”owstaJych w wyniku ”odziaJu od granicy drogi wewnętrznej 5,0 m, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja w podda-
szu uwytkowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,50 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% 
dJugo`ci `ciany frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 
5,0 m, dach dwuspadowy; dla gospodarczej zabudowy zagrodowej - wysoko`ć kalenicy do 
6,0 m, dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu: budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia 
od 35º do 50º; dla ”ozostaJych budynków dach dwus”adowy o kącie nachylenia od 25º do 35º, 

f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 
stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
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4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejący ”odziaJ na dziaJki; do-

”uszcza się zmianę wielko`ci dziaJek ”od warunkiem zachowania ”oniwszych ”arametrów: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 3000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 40,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg lub ”o”rzez wydzieloną drogę wewnętrzną, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe dla wydzielonych 

dziaJek zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C6 RM o pow. 0,4516 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym lub ogrodniczym; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa zagrodowa - wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budyn-
kiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki zabudowa gos”odarcza zabudowy zagrodowej, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy lub dodatkowej zabudowy zgod-
nie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej drogi 44KŚŚ, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 50KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dla istniejącej zabudo-
wy do”uszcza się jej zwiększenie do Jącznej wielko`ci 35%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w podda-
szu uwytkowym, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJu-
go`ci `ciany frontowej; dla gos”odarczej zabudowy zagrodowej - wysoko`ć kalenicy do 6,0 m, 
dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
35º do 50º; dla gos”odarczej zabudowy zagrodowej dach dwus”adowy o kącie nachylenia od 
25º do 35º, 

f) zabudowę gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego 
(dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
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10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C7 MN o pow. 2,4430 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 46KŚŚ, 
ｦ 5,0 m od dróg wewnętrznych, 
ｦ 20,0 m od osi linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia dla zabudowy mieszkaniowej, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska: 
a) znaczna czę`ć jednostki znajduje się w obrębie terenu okresowo zalewanego przez wody opado-

we i rozto”owe. Ślatego ”odziaJ terenu, a nastę”nie zabudowa są mowliwe ”o wcze`niejszym 
wybudowaniu magistrali deszczowo-melioracyjnej z uwzględnieniem faktu, we na terenie jednostki 
wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu, 

b) ”rzed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjny-
mi, nalewy dokonać ”rzebudowy urządzeL zgodnie z ustawą Prawo wodne. Uwzględnić nalewy 
równiew uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i dokonać ewentual-
nych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”odziemne - 
drenaw) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”oniwszymi warunkami: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 1000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg ”ublicznych i wewnętrznych, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla nowo wydzielanych dziaJek. 
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8. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C8 RM o pow. 0,5538 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren istniejącej zabudowy zagrodowej w gos”odarstwie rolnym i ogrodniczym; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu, mowliwo`ć rozbudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi ”oniwej, 

b) z ”owodu bez”o`redniego sąsiedztwa linii wysokiego na”ięcia nalewy dąwyć do przeniesienia za-
budowy mieszkalnej poza granice nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 46KŚŚ, 
ｦ 20,0 m od osi linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia dla zabudowy mieszkaniowej, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - dopuszcza 
się jej zwiększenia o 50%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dopusz-
cza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym), 
wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany fronto-
wej; dla gospodarczej zabudowy zagrodowej - wysoko`ć kalenicy do 7,0 m, dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowej od 35º do 50º; dla gos”odarczej zabudowy zagrodowej dach dwus”adowy 
o kącie nachylenia od 25º do 35º, 

f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 
stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz scalania i wtórnych ”odziaJów na dziaJki; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd istniejący z ”rzylegJej drogi 46KŚŚ, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

9. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C9 MN o pow. 2,2254 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 46KŚŚ, 
ｦ 20,0 m od osi linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 20%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 60% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-

wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 



Śziennik Urzędowy 
Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 42 ｦ 5137 ｦ Poz. 907 

 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu- lub wielos”adowy o kącie nachylenia od 35º do 50º, 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 

mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie te-
renu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki 
ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 2000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 35,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 

ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C10 MN/U, RM o pow. 
2,1539 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami; teren istniejącej zabu-

dowy zagrodowej w gos”odarstwie rolnym (do”uszcza się zachowanie i rozbudowę), 
b) uzu”eJniające: zabudowa usJugowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z usJugami i garawem; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza 

się zabudowę gos”odarczą, garawową i usJugową, 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

c) do”uszcza się ”rzeksztaJcenie istniejącej zabudowy na mieszkalną jednorodzinną z usJugami ”od 
warunkiem zachowania wskauników i ”arametrów zawartych ”oniwej, 

d) usJugi ”owinny być sytuowane w ”arterach budynków mieszkalnych bądu w budynkach nieza-
lewnych wzdJuw drogi 24KŚG z zastrzeweniem, we ”owierzchnia caJkowita funkcji usJugowej mowe 
stanowić maksymalnie 30% ”owierzchni caJkowitej zabudowy na dziaJce, 

e) nowa zabudowa oraz zagos”odarowanie dziaJki ”owinny nawiązywać do uwarunkowaL odnoszą-
cych się do strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 

f) do”uszcza się rozbudowę i zmianę s”osobu uwytkowania budynków gos”odarczych na mieszka-
niowe i usJugowe z zachowaniem cennych i charakterystycznych cech starej zabudowy; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy: 

ｦ obowiązująca - istniejąca od dróg: 24KŚG i 72KŚŚ, 
ｦ nieprzekraczalna - 7,5 m od linii rozgraniczających drogi 69KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy zagrodowej - 20%, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do ”owywszych wielko`ci, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy zagrodowej - 50%, 
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ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: 
ｦ od strony drogi 24KDG zgodnie z warunkami dla strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 
ｦ dla ”ozostaJych terenów - wysoko`ć budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji (druga kondy-

gnacja w ”oddaszu uwytkowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, kalenica o dJugo`ci 
minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek parterowy, 
wysoko`ć kalenicy do 5,0 m, dach dwuspadowy; dla zabudowy gospodarczej zagrodowej - 
budynek ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 6,0 m, dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu: budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia od 35º do 50º; budynku usJugowego i gos”odarczego w zabudowie zagrodowej - dwuspado-
we o kącie nachylenia od 25º do 35º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) na terenie funkcjonalnym wystę”ują obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu, 

b) czę`ć terenu (zgodnie z zaJącznikiem graficznym) znajduje się w strefie ｭBｬ ochrony konserwa-
torskiej. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek: 

ｦ dla zabudowy zagrodowej - 2500 m2, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - 1500 m2, 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki od strony drogi z której jest wjazd na dziaJkę: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 40,0 m, 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

11. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C11 MN o pow. 0,5691 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-
niem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy i dodatkowej za-
budowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy: 

ｦ obowiązująca istniejąca od linii rozgraniczającej z drogą 24KŚG, 
ｦ nieprzekraczalna - 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 51KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 
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d) wysoko`ć budynku mieszkalnego - zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej dla zabudowy istnie-
jącej; zabudowa ”rojektowana do 2 kondygnacji i wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego: 
ｦ dla nowej zabudowy - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci da-

chowych od 35º do 50º, 
ｦ do”uszcza się zmianę istniejącego dachu ”Jaskiego na dach s”adzisty bez ”oddasza uwytko-

wego oraz wysoko`cią kalenicy do 3,5 m ”onad najwywej ”oJowoną krawędu stro”odachu dla 
zabudowy 3 kondygnacji; z ”oddaszem uwytkowym i wysoko`cią kalenicy do 5,5 m ponad 
najwywej ”oJowoną krawędu stro”odachu dla zabudowy ”oniwej 3 kondygnacji, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z istniejącym ”odziaJem; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z drogi 51KDD, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

12. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C12 RM/U o pow. 2,5970 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym; 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - teren usJug, w tym agroturystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa zagrodowa - wolnostojąca, budynek usJugowy dobudowany lub wolnostojący, garaw 

wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do-
”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową i usJugową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

c) zakaz hodowli zwierzęcej ”owodującej uciąwliwo`ć dla otoczenia; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 
z drogą 51KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 20%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 20%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m, kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 5,0 m dach 
dwuspadowy; zabudowa gospodarcza parterowa zgodnie z wymogami gospodarstwa rolnego, 

e) geometria dachu: zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia od 35º do 50º; budynku usJugowego i gos”odarczego w zabudowie zagrodowej - dach 
dwus”adowy o kącie nachylenia od 25º do 35º, 

f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 
stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
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4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - min. ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 3000 m²; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi 51KŚŚ, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

13. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C13 RM/U o pow. 5,7743 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - teren usJug, w tym agroturystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa zagrodowa - wolnostojąca, budynek usJugowy dobudowany lub wolnostojący, garaw 

wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do-
”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową i usJugową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku rozbudowy 
i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

c) dziaJka nr 213/12 mowe być zabudowana tylko na najwywszym terenie od strony wschodniej 
zgodnie z nie”rzekraczalną linią zabudowy, 

d) zakaz hodowli zwierzęcej ”owodującej uciąwliwo`ć dla otoczenia; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej z 
drogą 51KŚŚ i zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 20%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 20%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m, kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 5,0 m; zabudo-
wa gospodarcza - parterowa zgodnie z wymogami gospodarstwa rolnego, 

e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia od 35º do 50º, 

f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 
stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 
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5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują: 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 3000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 50,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi 51KŚŚ, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; dz. nr 213/12 wymaga przepompowni indywidualnej; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

14. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C14 MN o pow. 0,8651 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-
leniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku rozbudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 7,5 m od linii rozgraniczających z dro-

gą 51KDD, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 

ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25% ”owierzchni zabudowy 

w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu, 
c) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 

ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m, kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 5,0 m dach 
dwuspadowy; zabudowa gospodarcza parterowa zgodnie z wymogami gospodarstwa rolnego, 

e) geometria dachu: zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia od 35º do 50º; budynku usJugowego i gos”odarczego w zabudowie zagrodowej - dach 
dwus”adowy o kącie nachylenia od 25º do 35º, 

f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 
stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 1000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m, 
c) wydzielona dziaJka musi mieć dostę” do drogi 51KŚŚ caJą szeroko`cią dziaJki; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi 51KŚŚ, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
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10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

15. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C15 MN/U, RM o pow. 
1,5902 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające - teren istniejącej zabudowy zagrodowej w gos”odarstwie rolnym - do”uszcza się 

zachowanie lub budowę nowego gos”odarstwa; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z usJugami i garawem; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza 
się zabudowę gos”odarczą, garawową i usJugową, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgod-
nie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy lub 
dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

c) do”uszcza się ”rzeksztaJcenie istniejącej zabudowy na mieszkaniową jednorodzinną z usJugami 
”od warunkiem zachowania wskauników i ”arametrów zawartych ”oniwej, 

d) usJugi ”owinny być sytuowane w ”arterach budynków mieszkalnych bądu w budynkach nieza-
lewnych wzdJuw drogi 24KŚG z zastrzeweniem, we ”owierzchnia caJkowita funkcji usJugowej mowe 
stanowić maksymalnie 30% ”owierzchni caJkowitej zabudowy na dziaJce, 

e) nowa zabudowa oraz zagos”odarowanie dziaJki ”owinny nawiązywać do uwarunkowaL odnoszą-
cych się do strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 

f) do”uszcza się rozbudowę i zmianę s”osobu uwytkowania budynków gos”odarczych na mieszka-
niowe i usJugowe z zachowaniem cennych i charakterystycznych cech starej zabudowy; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy: 

ｦ obowiązująca - istniejąca od drogi 24KŚG, 
ｦ nieprzekraczalna - 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 51KŚŚ, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy zagrodowej - 20%, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do ”owywszych wielko`ci, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy zagrodowej - 50%, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: 
ｦ od strony drogi 24KDG zgodnie z warunkami dla strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 
ｦ dla ”ozostaJych terenów - wysoko`ć budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji (druga kondy-

gnacja w ”oddaszu uwytkowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, kalenica o dJugo`ci 
minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek parterowy, 
wysoko`ć kalenicy do 5,0 m, dach dwuspadowy; dla zabudowy gospodarczej zagrodowej - 
budynek ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 6,0 m, dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu: budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia od 35º do 50º; budynku usJugowego i gos”odarczego w zabudowie zagrodowej - dwuspado-
we o kącie nachylenia od 25º do 35º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) na terenie funkcjonalnym wystę”ują obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu, 

b) czę`ć terenu (zgodnie z zaJącznikiem graficznym) znajduje się w strefie ｭBｬ ochrony konserwa-
torskiej. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
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7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek: 

ｦ dla zabudowy zagrodowej - 2000 m2, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1000 m2, 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 40,0 m, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

16. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C16 MW o pow. 0,9871 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowania terenu zre-

alizowanych zgodnie z ”ozwoleniem na budowę i ustaleniami ”lanu miejscowego; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - zachowuje się usta-

lenia zmiany miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJobrzeg w ob-
rębie Zieleniewo - uchwaJa Nr XXVI/166/2001 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 29 ”audziernika 2001 r. 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 54 z 17 grudnia 2001 r.). 

17. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C17 KS o pow. 0,0810 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - podstawowe - teren obsJugi komunikacji - przystanek autobusowy; 
2) zasady zagospodarowania terenu - wiata przystankowa z zapleczem; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - zgodnie ze stanem istniejącym, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki lub terenu - dopuszcza 

się zwiększenie o 50%, 
c) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - zgod-

nie ze stanem istniejącym, 
d) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, wysoko`ć kalenicy gJównej - do 3,50 m, 
e) geometria dachu - ”Jaski lub dwus”adowy; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - teren znajduje 

się w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi 24KŚG; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

18. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C18 MN/U, RM o pow. 
0,7008 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami; teren istniejącej zabu-

dowy zagrodowej w gos”odarstwie rolnym (do”uszcza się zachowanie i rozbudowę), 
b) uzu”eJniające: zabudowa usJugowa; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z usJugami i garawem; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza 

się zabudowę gos”odarczą, garawową i usJugową, 
b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgod-

nie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy 
i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

c) do”uszcza się ”rzeksztaJcenie istniejącej zabudowy na mieszkalną jednorodzinną z usJugami ”od 
warunkiem zachowania wskauników i ”arametrów zawartych ”oniwej, 

d) usJugi ”owinny być sytuowane w ”arterach budynków mieszkalnych bądu w budynkach nieza-
lewnych wzdJuw drogi 24KŚG z zastrzeweniem, we ”owierzchnia caJkowita funkcji usJugowej mowe 
stanowić maksymalnie 30% ”owierzchni caJkowitej zabudowy na dziaJce, 

e) nowa zabudowa oraz zagos”odarowanie dziaJki ”owinny nawiązywać do uwarunkowaL odnoszą-
cych się do strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 

f) do”uszcza się rozbudowę i zmianę s”osobu uwytkowania budynków gos”odarczych na mieszka-
niowe i usJugowe z zachowaniem cennych i charakterystycznych cech starej zabudowy; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy: 

ｦ obowiązująca - istniejąca od drogi 24KŚG, 
ｦ nieprzekraczalna - 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą z drogą 26KŚL, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy zagrodowej - 20%, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej od”owiednio do 30%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy zagrodowej - 50%, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć do”uszczonej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: 
ｦ od strony drogi 24KDG zgodnie z warunkami dla strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 
ｦ dla ”ozostaJych terenów - wysoko`ć budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji (druga kondy-

gnacja w ”oddaszu uwytkowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, kalenica o dJugo`ci 
minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej; dla zabudowy usJugowej - budynek parterowy, 
wysoko`ć kalenicy do 5,0 m, dach dwuspadowy; dla zabudowy gospodarczej zagrodowej - 
budynek ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 6,0 m, dach dwuspadowy, 

e) geometria dachu: budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia od 35º do 50º; budynku usJugowego i gos”odarczego w zabudowie zagrodowej - dwuspado-
wy o kącie nachylenia od 25º do 35º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) na terenie funkcjonalnym wystę”ują obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu, 

b) czę`ć terenu (zgodnie z zaJącznikiem graficznym) znajduje się w strefie ｭBｬ ochrony konserwa-
torskiej. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek: 

ｦ dla zabudowy zagrodowej - 2000 m2, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - 1500 m2, 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki od strony drogi z której jest wjazd na dziaJkę: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 40,0 m, 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej z usJugami - 30,0 m, 
ｦ dz. nr 165 - do”uszcza się wydzielenie dziaJki ”od zabudowę jednorodzinną z usJugami; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
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9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

19. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C19 U o pow. 0,0249 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren istniejącej zabudowy usJugowej - usJugi sakralne, kultury i o`wiaty: ka”lica, 
`wietlica i biblioteka; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę, 
b) w ”rzy”adku rozbudowy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ”oJowenia terenu w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy - istniejące, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy - do”uszcza się zwiększenie o 5%, 
c) gJówne ”arametry zabudowy - istniejące; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - teren znajduje 

się w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejący ”odziaJ geodezyjny; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJych dróg; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

20. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C20 MN o pow. 1,2243 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linia zabudowy nieprzekraczalna - 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 26KŚL, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 60% 

”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-

wym), wysoko`ć kalenicy gJównej do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
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6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 1000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi 26KŚL, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla dz. nr 166/3 i 167, a dla ”ozostaJych 0,0%. 

21. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C21 RM o pow. 7,3769 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych z do-
puszczeniem agroturystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza i techniczna, 
b) wykluczyć z zabudowy tereny ”oJowone ”oniwej 11,0 m npm, 
c) na odcinku ”rzylegającym do drogi zabudowa wzdJuw drogi; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linia zabudowy - nieprzekraczalna - 10,0 m od granicy ”asa drogowego; nie do”uszcza się zabu-

dowy ”oniwej 11,50 m n.p.m., 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 15%, 
c) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 70%, 
d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-

wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej; zabudowa gospodarcza i techniczna zgodnie z zapotrzebowaniem, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia od 35º do 50º; ”ozostaJa zabudowa - dach zgodnie z potrzebami technologicznymi - wyso-
ko`ć kalenicy do 7,0 m, dach dwuspadowy, 

f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 
stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 3000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki od strony drogi 51 KŚŚ - 40,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi 51KŚŚ; dla dziaJek ”oJowonych w gJębi nie ”rzylegających do drogi - po-

”rzez drogi wewnętrzne, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%, a stawkę 0,0% dla dziaJek nr 187 i dziaJek 
”owstaJych z ”odziaJu dz. nr 180. 
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22. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C22 RM o pow. 0,5529 ha 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych i rolnych z do-
puszczeniem agroturystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”o-

darczą i garawową, 
b) zabudowa wzdJuw drogi; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linia zabudowy - nieprzekraczalna 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - do 20%, 
c) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 65%, 
d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-

wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej; zabudowa gospodarcza i techniczna o wys. do 7,0 m, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachy-
lenia od 35º do 50º; ”ozostaJa zabudowa - dach zgodnie z potrzebami technologicznymi - wyso-
ko`ć kalenicy do 7,0 m, dach dwuspadowy, 

f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 
stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 2500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 40,0 m, 
c) nowy ”odziaJ ”rosto”adJy do drogi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

23. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C23 UKs o pow. 0,0049 ha 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren zabudowy obiektów sakralnych - krzyw ”rzydrowny; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zachowanie istniejącego zagos”odarowania terenu. 

§ 20. Ustalenia szczegóJowe dla terenów funkcjonalnych ”oJowonych w granicach jednostki struktu-
ralno-przestrzennej ｭDｬ. 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D1 RM o pow. 2,3076 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych i rolnych z do-
puszczeniem agroturystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa mieszkaniowa i gos”odarcza związana z gospodar-
stwem i agroturystyką; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 46KŚŚ i 55KŚŚ, 
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ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 53KŚW, 
ｦ 20,0 m od linii elektroenergetycznej wysokiego na”ięcia dla zabudowy mieszkaniowej, dla 

”ozostaJych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 55%, 
d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwyt-

kowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej; zabudowa gos”odarcza i techniczna o wys. do 7,0 m, 

e) geometria dachu: zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; ”ozostaJa zabudowa - dach dwus”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 15º do 35º, 

f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 
stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: 

a) teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki 
ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu, 

b) na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu. 
Przed roz”oczęciem prac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjny-
mi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna 
(”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurba-
nizowanych; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanej dziaJki - 3000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 50,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

2. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: Ś2a MN o ”ow. 0,7628 ha, 
D2b MN o pow. 1,7443 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwole-
niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami za-
wartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 55KŚŚ, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 53KŚW i 54KŚW, 
ｦ od linii wysokiego na”ięcia zgodnie z rysunkiem ”lanu dla zabudowy mieszkaniowej, dla ”o-

zostaJych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 
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d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia od 35º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się na obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: 

a) teren znajduje się w obrębi obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki 
ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu, 

b) na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu. 
Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjny-
mi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna 
(”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurba-
nizowanych; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi 55KŚŚ oraz z drogi wewnętrznej 53KŚW, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D3 MN/RM o pow. 1,6259 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren istniejącej zabudowy za-
grodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, zabudowa gos”odarcza, garaw, wolnostojący lub ”oJą-

czony z budynkiem gospodarczym; zabudowa gospodarcza gospodarstwa rolnego, 
b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-

niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy i dodatkowej zabudowy oraz nowego zainwestowa-
nia zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 7,5 m ÷ 30,0 m od linii rozgraniczających z drogą 55KŚŚ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogami: 53KŚW i 54KDW, 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 57KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy jednorodzinnej - 25%; dla nowej zabudowy zagrodowej - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej zwiększenie o wielko`ć wynikającą z ”rowadzo-

nej dziaJalno`ci rolniczej ale nie więcej jak do 35%”owierzchni dziaJki, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy jednorodzinnej - 60%; dla nowej zabudowy zagrodowej - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 10,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `cia-
ny frontowej; zabudowa gospodarcza i inna techniczna - ”arterowa o wysoko`ci dla zabudowy 
jednorodzinnej 5,0 m, dla gospodarczej gospodarstwa rolnego 7,0 m, 
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e) geometria dachu: zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º dla zabudowy mieszkaniowej, dla ”ozostaJych od 10º do 40º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się na obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: 
a) teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki 

ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu, 
b) na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu. 

Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjny-
mi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna 
(”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurba-
nizowanych; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna wielko`ć wydzielanych dziaJek: 

ｦ dla zabudowy zagrodowej - 3000 m2, 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej - 1500 m2, 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 50,0 m, 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D4 MN/RM o pow. 3,0841 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnych i ogrodniczych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, zabudowa gos”odarcza, garaw, wolnostojący lub ”oJą-

czony z budynkiem gospodarczym; zabudowa gospodarcza gospodarstwa rolnego, 
b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwole-

niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy i dodatkowej zabudowy oraz nowego zainwestowa-
nia zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

ｦ 10,0 m ÷ 45,0 m od linii rozgraniczających z drogą 55KŚŚ, 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 57KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy jednorodzinnej - 25%; dla nowej zabudowy zagrodowej - 30%, 
ｦ do”uszcza się jej zwiększenie o wielko`ć wynikającą z ”rowadzonej dziaJalno`ci rolniczej ale 

nie więcej jak do 35% ”owierzchni dziaJki, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy jednorodzinnej - 60%; dla nowej zabudowy zagrodowej - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej, 
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e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia od 35º do 50º dla za-
budowy mieszkaniowej, dla ”ozostaJych funkcji od 10º do 40º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; zabudowa gos”odar-
cza i inna techniczna zabudowy zagrodowej - do 7,0 m; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się na obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: 
a) teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki 

ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu, 
b) na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu. 

Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjny-
mi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna 
(”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurba-
nizowanych; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna wielko`ć wydzielanych dziaJek: 

ｦ dla zabudowy zagrodowej - 3000 m2, 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej - 1500 m2, 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 50,0 m, 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

5. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: Ś5a MN o ”ow. 1,4531 ha, 
D5b MN o pow. 2,4583 ha i D5c MN o pow. 4,0699 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-
niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy i dodatkowej zabudowy oraz nowego zainwestowa-
nia zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 55KŚŚ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogami: 58KŚŚ, 59KŚW, 60KŚW i 61KŚW, 
ｦ 25,0 m od istniejącego gazociągu gA150 w kawdą stronę, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - dopuszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 
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d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia od 35º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się na obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: 

a) nalewy zachować wymaganą minimalną 25,0 m odlegJo`ć zabudowy od istniejącego gazociągu 
gA150, 

b) teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki 
ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu, 

c) na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu. 
Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjny-
mi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i doko-
nać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna 
(”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurba-
nizowanych; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną: 
a) ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu, 
b) ”rzez jednostkę ”rzebiega sieć melioracyjna w związku z czym nie do”uszcza się do jej zniszczenia, 

wszelkie ”race ziemne wymagają uwzględnienia uwarunkowaL zarządcy systemu melioracyjnego; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D6a RM o pow. 0,4873 ha, 
D6b RM o pow. 1,1486 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych z do-
puszczeniem agroturystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa istniejąca i ”rojektowana, 
b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy i dodatkowej zabudowy oraz nowego zainwesto-
wania zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą 58KŚŚ, 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogami: 55KDD i 62KDD, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie o 40%, 
ｦ dla nowej zabudowy zagrodowej do 20%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki dla istnie-
jącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy; dla zabu-
dowy zagrodowej 50%, 

d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwyt-
kowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej; zabudowa gos”odarcza i techniczna o wys. do 7,0 m, 
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e) geometria dachu: zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; ”ozostaJa zabudowa - dach dwus”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 15º do 35º, 

f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 
stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska: 
a) teren znajduje się na obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatow-

skieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu, 
b) na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu. 

Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjnymi, 
nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i dokonać 
ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”odziem-
ne kanaJy) nie są ”rzystosowane do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: 

a) teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki 
ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu, 

b) na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu. 
Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjnymi, 
nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i dokonać 
ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melioracyjna (”od-
ziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów zurbanizo-
wanych; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 3000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 40 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla Ś6b RM i stawka 0,0% dla ”ozostaJych. 

7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D7 MN/U o pow. 2,0880 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające - usJugi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 

w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową; na dz. nr 279/1 nad 
zbiornikiem wodnym do”uszcza się zabudowę usJugową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-
leniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy i dodatkowej zabudowy oraz nowego zainwesto-
wania zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 

z drogami: 55KDD i 62KDD, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej do”uszcza się jej zwiększenie maksymalnie do 25% 

powierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki; dla zabudowy usJugowej ”ow. 
zabudowy do 120 m2, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 
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d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej; dla zabudowy usJugowej - zabudowa parterowa, kalenica o wys. do 5,0 m, dach 
dwuspadowy, 

e) geometria dachu - zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie na-
chylenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; dla zabudowy usJugowej dach od 25º do 40º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 30 m, 
d) dla dz. nr 279/2 zakaz wtórnych ”odziaJów, 
e) poszerzenie drogi 55 KDD do 10,0 m w liniach rozgraniczających; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

8. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: Ś8a MN o ”ow. 1,0670 ha, 
D8b MN o pow. 1,5061 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowania terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-
niem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy, dodatkowej za-
budowy oraz nowego zainwestowania zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 62KŚŚ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogami: 55KŚŚ i 63KŚW, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 64KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej: dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 
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f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla jednostki Ś8b MN, stawkę 0,0% dla jed-
nostki D8a MN. 

9. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D9 MN/RM o pow. 1,8325 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren istniejącej zabudowy zagro-

dowej z dopuszczeniem agroturystyki, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, budynek usJugowy dobudowany lub wolnostojący, garaw 

wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do-
”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową i usJugową, 

b) istniejąca zabudowa zagrodowa z do”uszczeniem rozbudowy, 
c) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 

zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy, 
dodatkowej zabudowy oraz nowego zainwestowania zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą 55KŚŚ, 
ｦ 5,0 m i 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 65KŚŚ, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 64KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy mieszkaniowej - 25%; dla nowej zabudowy mieszkaniowej z usJugami - 

35%; 
ｦ dla istniejącej zabudowy jednorodzinnej do”uszcza się zwiększenie istniejącej ”owierzchni 

zabudowy o 25% i nie więcej jak dla nowej zabudowy; dla zabudowy jednorodzinnej z usJu-
gami do”uszcza się jej zwiększenie o 40% i nie więcej Jącznie jak 40%; dla zabudowy zagro-
dowej zwiększenie o 35%, a w ”rzy”adku agroturystyki o 100%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - nie ustala się, 
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d) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - wysoko`ć do 2 kondygnacji (druga kondygna-
cja w ”oddaszu uwytkowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m; kalenica o dJugo`ci mini-
mum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do frontu budynku; dla zabudowy usJugowej - 
zabudowa parterowa o wys. do 5,0 m, 

e) dla gos”odarczej zabudowy zagrodowej wysoko`ć zgodnie z ”otrzebami technologicznymi ale nie 
więcej, aniweli 7,0 m, 

f) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej i usJug - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od 30º do 50º; dla gos”odarczej zabudowy zagrodowej od 15º do 30º, 

g) zabudowę garawową i gos”odarczą (w zabudowie jednorodzinnej), ogrodzenie dziaJki oraz kolory-
stykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 usta-
leL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJek zabudowy jednorodzinnej - 1500 m2; dla zabudowy 
zagrodowej - 3000 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki jednorodzinnej - 30 m; dla zabudowy zagrodowej 40 m, 
c) do”uszcza się scalenia i ”onowny ”odziaJ na dziaJki w celu za”ewnienia bez”o`redniego dostę”u 

dziaJek do ”rojektowanych dróg; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla dz. nr 265/5 i 265/3, dla ”ozostaJych 0,0%. 

10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D10 MN/U o pow. 2,0795 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, budynek usJugowy dobudowany lub wolnostojący, garaw 

wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do-
”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową i usJugową, 

b) zabudowa wzdJuw drogi ze stosownym ”odziaJem na dziaJki; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 
z drogą 65KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej - 25%, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej z usJugami - 30%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dla zabu-
dowy mieszkaniowej - 60%; dla zabudowy mieszkaniowej z usJugami - 50%, 

d) maksymalna wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej i usJugowej - wysoko`ć do 2 kondygnacji (dru-
ga kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,5 m; kalenica o dJu-
go`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, równolegJa do frontu budynku i drogi, 
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e) geometria dachu zabudowy: mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; dla usJugowej dach dwus”adowy o kącie nachylenia ”o-
Jaci dachowych od 25º do 35º; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 35 m, 
c) ”odziaJ tylko ”rosto”adle do drogi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL planu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

11. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D11 MN o pow. 4,1960 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowania terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-
niem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy, dodatkowej za-
budowy oraz nowego zainwestowania zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 65KŚŚ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą 55KDD, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 56KŚW, 
ｦ 5 m i 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 66KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej: dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
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4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) maksymalna szeroko`ć frontu dziaJki - 35 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla dz. nr 263/1, 255, 256, 257 i czę`ci dz. 
nr 263/2, a dla ”ozostaJych 0,0%. 

12. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D12 MN o pow. 1,4782 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowania terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-
niem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy, dodatkowej za-
budowy oraz nowego zainwestowania zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 46KŚŚ, 55KŚŚ i 68KŚŚ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą 68KŚŚ, 
ｦ 20,0 m od osi linii wysokiego na”ięcia dla nowej zabudowy mieszkaniowej, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30% zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJki, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej: dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 
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5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące ”odziaJy; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

13. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D13 MN o pow. 1,6684 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowania terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-
niem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy, dodatkowej za-
budowy oraz nowego zainwestowania zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 46KŚŚ i 66KŚŚ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogami: 67KŚŚ i 68KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25% jak dla nowej zabudowy, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej: dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejący ”odziaJ; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 
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14. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D14 MN o pow. 4,6555 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m i 15,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 46KŚŚ i 66KŚŚ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą 67KŚŚ i od dróg wewnętrznych ”owstaJych w wyniku 

”odziaJów, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25% jak dla nowej zabudowy, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym), wysoko`ć 
kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, rów-
nolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
35º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - na terenie jednostki wystę”ują sieci systemów melioracyjnych, które nie 
mogą ulec zniszczeniu. Przed roz”oczęciem ”rac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sie-
ciami melioracyjnymi, nalewy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem meliora-
cyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić nalewy równiew fakt, we sieć melio-
racyjna (”odziemne kanaJy) nie jest ”rzystosowana do od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zurbanizowanych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 
funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć dziaJki - 35 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg i dróg wewnętrznych ”owstaJych w wyniku ”odziaJów, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

15. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D15 RM o pow. 0,9020 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczym z do-
puszczeniem agroturystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu - do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowa-
nie terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a w ”rzy”adku nowej zabudowy lub 
rozbudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linia zabudowy nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu - 15,0 m od linii rozgraniczającej 

z drogą 46KŚŚ, 
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b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie o 50% istniejącej ”owierzchni zabu-

dowy, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dopusz-

cza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 
d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwyt-

kowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej, wskazane nawiązanie ”od względem gJównych cech architektonicznych do ist-
niejącego budynku; zabudowa gos”odarcza o wys. do 7,0 m, 

e) geometria dachu: zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; ”ozostaJa zabudowa - dach dwus”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 15º do 35º, 

f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 
stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się wydzielenie nowej dziaJki o ”owierzchni minimum - 1800 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi 46KŚŚ, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL planu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

16. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: Ś16a MN o ”ow. 1,0201 ha, 
D16b MN o pow. 0,4102 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowania terenu zrealizowanych zgodnie z pozwole-
niem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w ”rzy”adku rozbudowy, dodatkowej za-
budowy oraz nowego zainwestowania zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogami: 69KŚŚ i 70KŚW, 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 72KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie o 20% ale nie więcej jak Jącznie do 

30% ”ow. dziaJki, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej, równolegJa do frontu dziaJki, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
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4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla dz. nr 225/5, a dla ”ozostaJych 0,0%. 

17. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D17 U/MN o pow. 0,1993 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren istniejącej zabudowy usJugowej - rzemiosJo - warsztat, 
b) uzu”eJniające - dom jednorodzinny wJa`ciciela usJugi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgod-

nie z ”ozwoleniem na budowę, a w ”rzy”adku nowej zabudowy lub rozbudowy zgodnie z warunkami 
zawartymi ”oniwej, 

b) do”uszcza się rozbudowę budynku usJugowego, 
c) do”uszcza się budowę domu jednorodzinnego wJa`ciciela; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania dziaJki: 
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 72KŚŚ, 
ｦ 4,0 m od linii rozgraniczających z drogą 71KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - do 45%, 
c) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej - do 3 kondygnacji (trzecia kondygnacja w ”oddaszu uwyt-

kowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 10,5 m; zabudowy usJugowej - wys. do 7,5 m, 
e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-

nia ”oJaci dachowych od 30º do 50º; zabudowy usJugowej od 15º do 35º, 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców i uwytkow-

ników usJug, zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 
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18. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D18 RM o pow. 3,7335 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych z do-
puszczeniem agroturystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa i gos”odarcza związana z gos”odarstwem i agroturystyką, 
b) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”o-

darczą i garawową; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania dziaJki: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 7,5 m od linii rozgraniczających 
dróg, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 15%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 70%, 
d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-

wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej; zabudowa gospodarcza i techniczna o wys. do 7,0 m, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; ”ozostaJa zabudowa - dach zgodnie z potrzebami techno-
logicznymi - wysoko`ć kalenicy do 7,0 m, dach dwuspadowy, 

f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 
stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie te-

renu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki 
ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 3000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 40,0 m, 
c) ”odziaJ dziaJek o dJuwszej osi dziaJki ”óJnoc-”oJudnie w ”rzy”adku wjazdów z ”rzylegJych, istnie-

jących dróg ”ublicznych; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 
ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

19. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D19 MN/RM o pow. 1,8185 ha 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, zabudowa gos”odarcza, garaw, wolnostojący lub ”oJą-

czony z budynkiem gospodarczym; zabudowa gospodarcza gospodarstwa rolnego i ogrodniczego, 
b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-

niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy lub dodatkowej zabudowy oraz nowego zainwesto-
wania zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

c) wzdJuw drogi 72 KŚŚ front budynku ”rosto”adJy do bocznych granic dziaJek; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 72KŚŚ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogami: 71KŚŚ i 73KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy jednorodzinnej - 25%; dla nowej zabudowy zagrodowej - 20%, 
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ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie zgodnie z za”otrzebowaniem wynika-
jącym z ”rowadzonej dziaJalno`ci rolniczej ale nie więcej aniweli o 50%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy jednorodzinnej - 60%; dla nowej zabudowy zagrodowej - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwyt-
kowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej; dla zabudowy gos”odarczej gos”odarstwa rolnego wysoko`ć kalenicy do 8,0 m, 

e) geometria dachu: dla zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, dla ”ozostaJych od 15º do 30º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą dla zabudowy jednorodzinnej, ogrodzenie dziaJki oraz kolory-
stykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 usta-
leL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenach 

funkcjonalnych wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowią-
zują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek: 

ｦ dziaJki zagrodowej - 3000 m2, 
ｦ wzdJuw drogi 72 KŚŚ dziaJki jednorodzinne - 1000 m2, 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej: 
ｦ dziaJki zagrodowej - 40,0 m, 
ｦ dziaJki jednorodzinnej - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

20. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D20 RM o pow. 0,8124 ha 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym z dopusz-
czeniem agroturystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa i gos”odarcza związana z gos”odarstwem i agroturystyką, 
b) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”o-

darczą i garawową; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 72KŚŚ, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogami: 73KDW i 97KDW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki 15%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki 70%, 
d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-

wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej; zabudowa gospodarcza i techniczna o wys. do 7,0 m, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; ”ozostaJa zabudowa - dach zgodnie z potrzebami techno-
logicznymi - wysoko`ć kalenicy do 7,0 m, dach dwuspadowy, 

f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 
stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
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4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie te-

renu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki 
ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 
dziaJek - 2500 m2; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

21. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D21 RM o pow. 0,6222 ha 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - istniejący teren zabudowy zagrodowej w gos”odarstwie rolnym i ogrodniczym; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, zabudowa gos”odarcza, garaw, wolnostojący lub ”oJą-
czony z budynkiem gospodarczym; zabudowa gospodarcza gospodarstwa rolnego, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgod-
nie z ”ozwoleniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy oraz nowego zainwestowania zgodnie 
z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 

z drogą 72KŚŚ, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - do”uszcza się zwięk-

szenie zainwestowania zgodnie z ”otrzebami rozwoju gos”odarstwa, a wynikających z ”rowa-
dzonej dziaJalno`ci rolniczej i nie ”rzekraczającej 20% ”ow. dziaJki, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki 50%, 
d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwyt-

kowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej; dla ”ozostaJych zabudowaL wysoko`ć do 8,0 m, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej: dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º dla zabudowy mieszkaniowej, dla ”ozostaJych zabudowaL 
dach dwuspadowy od 10º do 30º, 

f) ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy 
wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 

funkcjonalnym wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia dziaJki zagrodowej 3000 m2; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z przylegJej drogi, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 
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§ 21. Ustalenia szczegóJowe dla terenów funkcjonalnych ”oJowonych w granicach jednostki struktu-
ralno-przestrzennej ｭEｬ. 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E1 U o pow. 0,0295 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej - usJugi rzemiosJa, handlu, gastronomii; 
2) zasady zagospodarowania terenu - istniejąca zabudowa - do”uszcza się rozbudowę; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - istniejące z do”uszczeniem ”owiększenia ale nie od strony ulicy, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dopuszczeniem po-

większenia o 10% ”ow. zabudowy ale nie od strony ulicy; 

istniejąca, bez mowliwo`ci jej zwiększenia, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- nie dotyczy, 

d) wysoko`ć zabudowy - istniejąca, do”uszcza się ”rzebudowę dachu bez zwiększenia kondygnacji 
i zgodnie z warunkami dla strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 

e) geometria dachu - dwus”adowa o ”ochyleniu ”oJaci dachowych od 15º do 40º; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - teren znajduje 

się w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - nalewy wydzielić dziaJkę dla terenu funkcjonalnego; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący z ”rzylegJej drogi; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E2 MN/RM o pow. 0,4358 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren istniejącej zabudowy za-
grodowej w gospodarstwach rolnych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę, a w ”rzy”adku nowej zabudowy lub rozbudowy zgodnie z warunkami zawar-
tymi ”oniwej, 

b) nowa zabudowa oraz zagos”odarowanie dziaJki ”owinny uwzględniać uwarunkowania wynikają-
ce z ”oJowenia terenu w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 24KŚG, 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 72KŚŚ, 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z terenem cmentarza ś4 ZC, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 30%, 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do ”owywszych wielko`ci, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 40%, 
ｦ dla zabudowy mieszkaniowej - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwyt-
kowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m, dla zabudowy gospodarczej zagrodowej - do 
7,0 m oraz zgodnie z warunkami dla strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 
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e) geometria dachu zabudowy: mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 30º do 50º; dla zabudowy gos”odarczej zagrodowej od 15º do 30º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą zabudowy jednorodzinnej, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę 
budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) na terenie funkcjonalnym wystę”ują obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Obowiązują 

warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu, 
b) teren znajduje się w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej. Obowiązują warunki ochrony zgodnie 

z § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna wielko`ć wydzielanych dziaJek: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 2000 m2, 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej - 1000 m2, 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 30,0 m, 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd istniejący i z ”rzylegJej drogi gminnej, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E3 MN o pow. 1,7764 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-

Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 24KŚG i 72KŚŚ, 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z terenem cmentarza ś4 ZC, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 25%, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 60%, 
d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym), wysoko`ć 

kalenicy gJównej - do 9,0 m, 
e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 

30º do 50º, 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJek - 1000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi 72KŚŚ i dróg wewnętrznych, które ”owstaną w wyniku ”odziaJu we-

wnętrznego, 
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b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E4 ZC o pow. 0,3612 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren cmentarza; 
2) zasady zagos”odarowania terenu zgodnie z istniejącą ikonografią i zachowanym zagos”odarowaniem; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy - wedJug ”rze”isów odrębnych, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- zgodnie ze stanem istniejącym, 
d) wysoko`ć zabudowy - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - teren znajduje 
się w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 usta-
leL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje istniejące wydzielenie; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd istniejący, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla zwiedzających, zgodnie 

z § 15 ustaleL ”lanu (równiew w ”asie drogowym); 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E5 MN/RM o pow. 1,3326 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy jednorodzinnej; teren istniejącej zabudowy zagrodowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, zabudowa gos”odarcza, garaw, wolnostojący lub ”oJą-
czony z budynkiem gospodarczym; zabudowa gospodarcza gospodarstwa, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-
niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy lub dodatkowej zabudowy oraz nowego zainwesto-
wania zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej dróg 24KŚG i 72KŚŚ, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi 74KŚW, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej - 25%, dla zabudowy zagrodowej - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do ”owywszych wielko`ci maksymalnych, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy jednorodzinnej - 60%, dla zabudowy zagrodowej - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zmniejszenie o ”owierzchnię do”uszczalnej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-
wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej; zabudowa gos”odarcza i inna techniczna w zabudowie zagrodowej o wysoko`ci do 8,0 m, 
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e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
35º do 50º dla zabudowy mieszkaniowej; dla ”ozostaJych od 10º do 40º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą w zabudowie jednorodzinnej, ogrodzenie dziaJki oraz kolory-
stykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 usta-
leL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna wielko`ć wydzielanych dziaJek: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 3000 m2, 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej - 1000 m2, 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki: 
ｦ dla zabudowy zagrodowej - 40,0 m, 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg istniejących i ”rojektowanej drogi wewnętrznej, wykluczony wjazd z dro-

gi wojewódzkiej 24 KŚG, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla dziaJek wydzielonych ”od budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne. 

6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E6 MN o pow. 1,5703 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-
leniem na budowę, a w ”rzy”adku nowej zabudowy, rozbudowy lub dodatkowej zabudowy zgodnie 
z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej dróg: 24KŚG i 72KŚŚ, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi 74KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60% ”owierzchni dziaJki, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym), wysoko`ć 
kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
35º do 50º dla zabudowy mieszkaniowej, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
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7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg istniejących i ”rojektowanej wewnętrznej, wykluczony wjazd z drogi 

wojewódzkiej 24KŚG, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL planu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla dz. nr 294/1, dla ”ozostaJych dziaJek 0,0%. 

7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E7 MN/U o pow. 1,2326 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe; 

2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”o-
Jączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową; usJugi wbudowane w budynek mieszkalny lub wolnostojące w gJębi dziaJki; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej dro-

gi 24KDG, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 30%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 55% 

”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-

wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej; zabudowa usJugowa - ”arterowa o wysoko`ci do 5,0 m, 

e) geometria dachu: budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; budynku usJugowego od 20º do 40º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek: 
ｦ dla zabudowy jednorodzinnej - 1000 m2, 
ｦ dla zabudowy z budynkiem usJugowym - 1500 m2, 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - jednorodzinnej 25,0 m; z usJugami 30,0 m; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd gJówny z drogi 72KŚŚ ”o”rzez wydzieloną drogę wewnętrzną w jednostce ś8 RM/U, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 
ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

8. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E8 RM/U o pow. 0,5567 ha 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, zabudowa gos”odarcza, garaw, wolnostojący lub ”oJą-

czony z budynkiem gospodarczym; zabudowa gos”odarcza gos”odarstwa rolnego; zabudowa usJu-
gowa - gastronomii, rozrywki, 

b) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a w ”rzy”adku nowej zabudowy, rozbudowy lub dodatkowej 
zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 

z drogą 72KŚŚ, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 35%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 40%, 
d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej - do 3 kondygnacji (trzecia kondygnacja w poddaszu uwyt-

kowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej; zabudowa gos”odarcza i inna techniczna - o wysoko`ci do 7,0 m; usJugowa 
o wysoko`ci kalenicy do 6,0 m, 

e) geometria dachu zabudowy: mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; dla ”ozostaJych zabudowaL od 10º do 40º, 

f) ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy 
wykonać zgodnie z § 7 ustaleL planu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia dziaJki - 3000 m2; za-

”ewnić dojazd jak w ”kt 8; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi 72 KŚŚ, 
b) w celu za”ewnienia dojazdu do jednostki ś7 MN/U wydzielić drogę wewnętrzną o szeroko`ci mi-

nimalnej 8,0 m lub za”ewnić dojazd z drogi wojewódzkiej, 
c) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

9. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E9 U o pow. 1,7231 ha, obo-
wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy usJugowej - turystyka, rekreacja, gastronomia, 
b) uzu”eJniające - mieszkanie (dom jednorodzinny wJa`ciciela terenu); 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa obiektami budowlanymi wynikającymi z ”rzeznaczenia terenu, 
b) lokalizacja gastronomii z dopuszczeniem mieszkania i parkingiem od strony drogi 72KŚŚ; w gJębi 

dziaJki budynki i budowle oraz urządzenia rekreacji, 
c) ”rzez teren za”ewnić dojazd do ś12 R/RM, 
d) ”ozostawia się uwytkowanie jako teren rolniczy do czasu zmiany funkcji; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczających 

z drogą 72KŚŚ, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 40%, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 30%, 
d) wysoko`ć zabudowy: 

ｦ dla budynku usJugowo-mieszkalnego do 3 kondygnacji (trzecia kondygnacja w poddaszu 
uwytkowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 12,0, 
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ｦ dla budynku jednorodzinnego - do 2 kondygnacji z dachem stromym, wysoko`ć kalenicy 
gJównej do 9,0 m, 

ｦ ”ozostaJe obiekty budowlane do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy gJównej do 9,0 m, 
e) geometria dachu budynku usJugowo-mieszkalnego, usJugowego i jednorodzinnego - dach stromy, 

dwu lub wielos”adowy kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 30 do 50º, ”ozostaJe dwu lub wie-
los”adowe o kącie nachylenia ”owywej 20º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z rozmieszczeniem funkcji; wyznaczyć 

drogę za”ewniającą dostę” do terenu ś12 R/RM; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi 72KŚŚ, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla uwytkowników usJug i ”ra-

cowników, zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E10 MN/U o pow. 0,8801 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające - teren usJug nieuciąwliwych; zabudowa zagrodowa istniejąca; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) istniejąca zabudowa do rozbudowy oraz ”rzeksztaJceL; usJugi wbudowane lub wolnostojące 

w gJębi dziaJki; garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę usJugową, gos”odarczo-garawową, 

b) do”uszcza się rozbudowę funkcji gos”odarczych istniejących gos”odarstw w obrębie ś10 MN/U 
na terenach ”rzylegających do nich (ś12 R/RM), 

c) zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwole-
niem na budowę, a w ”rzy”adku nowej zabudowy lub rozbudowy zgodnie z warunkami zawar-
tymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 24KŚG, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 75KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - dla istnieją-
cej zabudowy dopuszcza się jej zwiększenie do 30% ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”ow. 
dziaJki, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zmniejszenie o ”owierzchnię do”uszczalnej rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: budynku mieszkalnego - do 4 kondygnacji (czwarta kondygnacja w podda-
szu uwytkowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 12,5 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% 
dJugo`ci `ciany frontowej; budynki z ”Jaskimi dachami - do”uszcza się nadbudowę do 4 kondy-
gnacji jak ”owywej; budynku gos”odarczego w zabudowie zagrodowej - do 7,0 m; budynku usJu-
gowego - do 5,0 m, 

e) geometria dachu: budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; do”uszcza się zmianę dachu ”Jaskiego na stromy ”o”rzez 
jego ”odwywszenie i kąt ”ochylenia ”oJaci dachowych ”owywej 30º; ”ozostaJa zabudowa - powy-
wej 20º, 
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f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia nowych dziaJek - 800 m2; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazdy z ”rzylegJej drogi 24KŚG, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

11. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E11 MN/U o pow. 1,6398 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - usJugi wolnostojące lub wbudowane; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca lub bliuniacza, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJą-

czony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-
garawową i usJugową, 

b) dla nowej zabudowy realizacja zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 24KŚG, 
ｦ 7,5 i 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 75KŚW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 35%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - 50%, 
d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-

wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej, równolegJa do frontu budynku; wysoko`ć budynku usJugowego - parterowy, do 
5,0 m, 

e) geometria dachu budynku mieszkaniowego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; budynku usJugowego od 25º do 40º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zachowuje się istniejący ”odziaJ terenu z mowliwo`cią ”owiększenia dziaJek, nie do”uszcza się 
zmniejszenia ”owierzchni dziaJek ”oniwej istniejącej wielko`ci, 

b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej nowo wydzielanych dziaJek - 25,0 m; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJej drogi wewnętrznej 75KŚW, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
s”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla dz. nr czę`ci dz. 297/3, a dla ”ozostaJych 0,0%. 
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12. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E12 R/RM o pow. 4,70 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rol-
nych i ogrodniczych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) uwytkowanie rolnicze, 
b) zabudowa zagrodowa - mieszkaniowa wolnostojąca, zabudowa gospodarcza i techniczna gospo-

darstwa rolnego, 
c) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 

zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a w ”rzy”adku nowej zabudowy lub rozbudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi ”oniwej, 

d) do”uszcza się rozbudowę funkcji gos”odarczych istniejących gos”odarstw w obrębie ś10 MN/U 
na terenach ”rzylegających do nich; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej 

z drogą 72KŚŚ, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 35%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 45%, 
d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w ”oddaszu uwytko-

wym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany 
frontowej; zabudowa gospodarcza i inna techniczna - o wysoko`ci wynikającej z ”otrzeb gos”o-
darstwa ale nie więcej, aniweli 7,0 m, 

e) geometria dachu zabudowy: mieszkaniowej: dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 35º do 50º, dla ”ozostaJych zabudowaL od 10º do 40º, 

f) ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy 
wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

ｦ minimalna ”owierzchnia dziaJki - 3000 m2, 
ｦ minimalna szeroko`ć dziaJki nowo wydzielanej - 50,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJej drogi 72 KŚŚ, 
b) dla dziaJek wydzielanych w gJębi terenu za”rojektować drogę wewnętrzną o szeroko`ci minimal-

nej 10,0 m, 
c) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL planu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 
ustaleL ”lanu, kanalizacja sanitarna i zao”atrzenie w wodę - rozwiązania indywidualne; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

13. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: ś13a U o ”ow. 0,7195 ha 
i E13b U o pow. 0,2025 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usJugowej - gastronomia, handel, rzemiosJo, 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - mieszkanie (dom) wJa`ciciela dziaJki; 

2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 24KŚG, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogami: 76KŚW i 77KŚW, 
ｦ zakaz zabudowy w odlegJo`ci mniejszej niw 25,0 m od istniejącego gazociągu gA150, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 40%, 
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c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- 30%, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkalno-usJugowej - do 3 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy gJównej do 
12,0 m; zabudowy usJugowej - ”arterowa o wysoko`ci do 6,5 m, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
30º do 50º; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia dziaJki wydzielanej - 1500 m2, 
b) minimalna szeroko`ć dziaJki nowo wydzielanej - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg wewnętrznych 76KŚW i 77KŚW, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 usta-
leL ”lanu; kanalizacja sanitarna i zao”atrzenie w wodę - rozwiązania indywidualne; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

14. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E14 ZP o pow. 9,5333 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zieleni urządzonej - ogrody. Hodowlę zwierząt futerkowych zachowuje się do 

czasu wyeks”loatowania technicznego obiektów hodowlanych. Uwytkowanie hodowlanych tere-
nów zabudowanych do”uszcza się tylko ”od warunkiem s”eJnienia wszystkich obowiązujących 
”rze”isów związanych z hodowlą ”od warunkiem, we uciąwliwo`ć nie ”rzekroczy granicy uwytko-
wanej dziaJki, 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się budowę budynku gos”odarczego - altany; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) dziaJki ogrodnicze z zabudową; zabudowa wolnostojąca, 
b) w”rowadzić na obrzewu jednostki zadrzewienia i zieleL `redniowysoką, 
c) do”uszcza się dziaJania w obrębie obszaru na którym ”rowadzona jest dziaJalno`ć hodowlana za-

”ewniające s”eJnienie warunków ochrony `rodowiska i wJa`ciwą eks”loatację obiektów; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 72KDD i 77KDW, 
ｦ zakaz zabudowy w odlegJo`ci mniejszej niw 25,0 m od istniejącego gazociągu gA150, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 35 m2, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 75%, 
d) wysoko`ć zabudowy, geometria dachu: 

ｦ budynek parterowy, 
ｦ dach dwus”adowy, wysoko`ć kalenicy do 5,0 m, 
ｦ kąt ”ochylenia ”oJaci dachowej od 25° do 35°, ”okrycie dachu - dachówka, gont bitumiczny 

lub blachodachówka w kolorze ciemna zieleL, 
ｦ szeroko`ć elewacji frontowej - do 7,0 m; 

4) zasady ochrony `rodowiska - teren znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia dziaJki wynika z wyda-

nych decyzji, nowo tworzone min. 500 m2; 
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8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJych dróg oraz dróg wewnętrznych ”owstaJych w wyniku 
”odziaJu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 
ustaleL ”lanu, kanalizacja sanitarna i zao”atrzenie w wodę - czasowo rozwiązania indywidualne; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 22. Ustalenia szczegóJowe dla terenów funkcjonalnych ”oJowonych w granicach jednostki struktu-
ralno-przestrzennej ｭFｬ. 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F1 MN/U o pow. 0,5510 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe - handel, rzemiosJo; 

2) zasady zagospodarowania terenu - zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowania terenu zre-
alizowanych zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy, dodatkowej zabudowy 
i nowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 24KŚG, 
ｦ od linii rozgraniczających z drogami: 78KŚŚ, 79KŚŚ i 81KŚW - istniejące, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - dla istnieją-
cej zabudowy do”uszcza się zwiększenie istniejącej zabudowy nie więcej niw do 30% dla zabu-
dowy jednorodzinnej i dla zabudowy jednorodzinnej z usJugami do 35% w stosunku do ”ow. 
dziaJki, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki - dla istnie-
jącej zabudowy do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej - do 2 kondygnacji, (druga kondygnacja w ”oddaszu uwyt-
kowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; usJugowej - do 6,0 m, 

e) geometria dachu: budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachyle-
nia ”oJaci dachowych od 35º do 50º; usJugowej - od 15º do 35º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenia; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg z wyjątkiem 24KŚG, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F2 MN/U o pow. 1,2554 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe - handel, gastronomia, rzemiosJo; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, budynek usJugowy dobudowany lub wolnostojący, garaw 

wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do-
”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową i usJugową, 
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b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-
leniem na budowę zabudowy, a w ”rzy”adku rozbudowy, dodatkowej zabudowy i nowej zabu-
dowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 5,0 m od linii rozgraniczającej ”rzy-

legJej drogi; od stacji redukcyjnej gazu zachować linie zabudowy zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 30%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji (trzecia kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym), wyso-
ko`ć kalenicy gJównej - do 10,50 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany fronto-
wej; budynek usJugowy ”arterowy, wysoko`ć kalenicy do 5,0 m, 

e) geometria dachu: budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych od 35º do 50º; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej; budy-
nek usJugowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 25º do 35º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL planu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: 

a) teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki 
ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu, 

b) nalewy zachować strefę ochronną od stacji redukcyjnej gazu znajdującą się na sąsiednim obszarze 
- F3 G; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaJki - 1500 m², 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 30,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg 78 KŚŚ i 79 KŚŚ oraz dróg wewnętrznych ”owstaJych w wyniku ”o-

dziaJu, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców i uwytkow-

ników usJug, zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F3 G o pow. 0,3301 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren urządzeL gazownictwa - stacja redukcyjnej gazu; 
2) zasady zagospodarowania terenu - do”uszcza się rozbudowę w obrębie dziaJki bez zwiększania strefy 

oddziaJywania; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu - zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - bez zmian; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi 78KŚŚ; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
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10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F4 MN o pow. 0,7554 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”o-
darczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwole-
niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy, dodatkowej zabudowy i nowej zabudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 5,0 i 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 24KŚG, 
ｦ 5,0 m od ”ozostaJych dróg, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - nowej do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w poddaszu 
uwytkowym), wysoko`ć kalenicy gJównej - do 9,0 m; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci 
`ciany frontowej, 

e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachy-
lenia ”oJaci dachowych od 30º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejący ”odziaJ; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJych dróg z wyjątkiem 24KŚG; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F5 MN o pow. 0,3444 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”o-
darczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-
niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy, dodatkowej zabudowy i nowej zabudowy zgodnie 
z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 5,0 m od linii rozgraniczających 

z ”rzylegJymi drogami, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 25%, 
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c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 
ｦ dla nowej zabudowy - 50%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w poddaszu uwytkowym), wysoko`ć 
kalenicy gJównej - do 9,0 m, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
30º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się regulację wielko`ci dziaJek bez 

wyznaczania nowych pod zabudowę jednorodzinną; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJych dróg; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

6. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: F6a MN o pow. 0,6060 ha 
i F6b MN o pow. 0,3240 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie terenów - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”o-
darczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-
niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy, dodatkowej zabudowy i nowej zabudowy zgodnie 
z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 5,0 m od linii rozgraniczających 

”rzylegJych dróg, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 25%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się zwiększenie ”ow. zabudowy ale nie więcej aniweli 30%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 60%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w poddaszu uwytkowym), wysoko`ć 
kalenicy gJównej - do 9,0 m, 

e) geometria dachu - dach stromy, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 
35º do 50º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się regulację granic dziaJek ”od wa-

runkiem nie wydzielania nowych dziaJek ”od zabudowę mieszkaniową; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
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10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F7 ZD o pow. 3,1020 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren ogrodów dziaJkowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zabudowa wolnostojąca - altany i obiekty maJej architektury; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - wedJug ”rze”isów odrębnych, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - 

maksymalna powierzchnia zabudowy altany - 35 m2; do”uszcza się jedną altanę na jedną dziaJkę, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
70%, 

d) wysoko`ć zabudowy - ”arterowa, wysoko`ć kalenicy - do 5,0 m, 
e) geometria dachu: dach jedno lub dwus”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 20º do 50º; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów ”rzyjmując 1 stanowisko 

zgodnie z biewącym za”otrzebowaniem; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

8. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F8 MW o pow. 3,8543 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi funkcjami; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, a w przypadku rozbudowy i nowej zabudowy zgodnie z wa-
runkami zawartymi ”oniwej, 

b) do”uszcza się rozbudowę istniejącego zainwestowania, w tym zmianę dachu z ”Jaskiego na stromy 
o ile s”eJnione są ”ozostaJe warunki; rozbudowa zainwestowania mowe być dokonana w zakresie 
”o”rawy architektury budynków i ich funkcjonalno`ci i wyrazu estetycznego, 

c) do”uszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy w zakresie ”rzedsionków oraz obiektów maJej ar-
chitektury, 

d) modernizacji wymaga infrastruktura drogowa, sportowa i tereny rekreacji wewnątrz osiedla, 
e) nalewy rozebrać tymczasowe budynki gos”odarcze i garawowe, u”orządkować teren oraz zieleL; 

do”uszcza się realizacje garawy w rejonie istniejących garawy blaszanych; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 24KŚG, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 85KŚŚ oraz zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 81KDD i 82KDW, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - dla istnieją-
cej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie o 10% ”owierzchni zabudowy, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy - ilo`ć kondygnacji istniejąca; garawe ”arterowe o wys. do 3,0 m, 
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e) geometria dachu - do”uszcza się zmianę istniejących dachów ”Jaskich budynków mieszkalnych 
na dachy s”adziste z wysoko`cią kalenicy do 3,5 m ”onad najwywej ”oJowoną krawędu stro”oda-
chu; dla garawy dachy ”Jaskie do 15% s”adku; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) zachowuje się istniejącą obsJugę komunikacyjną, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców, zgodnie z § 15 

ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

9. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F9 U o pow. 0,0853 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren istniejącej zabudowy usJugowej - usJugi wielofunkcyjne obsJugi mieszkaLców; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgod-
nie z ”ozwoleniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

b) do”uszcza się rozbudowę istniejącego zainwestowania, w tym zmianę dachu z ”Jaskiego na 
stromy, o ile s”eJnione są ”ozostaJe warunki; rozbudowa zainwestowania mowe być dokonana 
w zakresie ”o”rawy architektury budynku i ich funkcjonalno`ci, wyrazu estetycznego budynków; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 40%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie o 30% w stosunku do istniejącej ”o-

wierzchni zabudowy, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

ｦ dla nowej zabudowy - 20%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 8,0 m, 
e) geometria dachu: 

ｦ do”uszcza się zmianę istniejących dachu ”Jaskiego na dach s”adzisty z wysoko`cią kalenicy 
do 3,5 m ”onad najwywej ”oJowoną krawędu stro”odachu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - nie ustala się; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F10 KS o pow. 0,3344 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren garawy; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgod-
nie z ”ozwoleniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 
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b) do”uszcza się budowę garawy na niezabudowanych jeszcze dziaJkach, zachowanie istniejącej za-
budowy i zagospodarowanie terenu, 

c) nalewy rozebrać tymczasowe budynki gos”odarcze i garawowe oraz u”orządkować zagos”odaro-
wanie terenu; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - istniejące, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - dopuszcza się zabu-

dowę ”lomb, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- nie wystę”uje, 
e) geometria dachu - dachy ”Jaskie o wysoko`ci jak w stanie istniejącym; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - nie ustala się; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

11. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F11 U, P o pow. 0,3292 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy usJugowej, magazyny, baza, ”rodukcja, 
b) uzu”eJniające - mieszkanie wJa`ciciela; 

2) zasady zagospodarowania terenu - zachowanie zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowanych 
zgodnie z ”ozwoleniem na budowę, do”uszcza się rozbudowę zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 

ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 50% ”owierzchni dziaJki, 
ｦ dla nowej zabudowy - 50% ”owierzchni dziaJki, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- dla istniejącej zabudowy - 10% ”owierzchni dziaJki, 

d) wysoko`ć zabudowy - dla dachu stromego do 12,0 m; dla dachu ”Jaskiego - 10,0 m, 
e) geometria dachu: 

ｦ dachy dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci dachowych od 20° do 30°, 
ｦ do”uszcza się dachy ”Jaskie; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - nie ustala się; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd z drogi dojazdowej 81KDD, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców i uwytkow-

ników usJug, zgodnie z § 15 ustaleL planu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 
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12. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: F12a U o ”ow. 0,0722 ha, 
F12b U o pow. 0,0156 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren zabudowy usJugowej - handel, rzemiosJo; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-
niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

b) zabudowa szeregowa, bliuniacza i wolnostojąca; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy - istniejące i zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - dla nowej 

zabudowy - 80%, 
d) wysoko`ć zabudowy - ”arterowa, wysoko`ć kalenicy - do 5,0 m, 
e) geometria dachu - dachy dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci dachowych od 20° do 40°; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 

zgodnie ze stanem istniejącym, do”uszcza się ”owiększenie dziaJek; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

13. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F13 MN/U o pow. 0,4512 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-
leniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy i nowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi 
”oniwej, 

b) nowa zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem go-
spodarczym; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 24KŚG, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 85KŚŚ i zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 35% ”ow. dziaJki, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 
- dla nowej zabudowy 50%, dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć 
powierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 9,0 m; budynek usJugowy ”ar-
terowy, wysoko`ć kalenicy do 5,0 m, 

e) geometria dachu: budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych od 35º do 50º; kalenica o dJugo`ci minimum 50% dJugo`ci `ciany frontowej; budy-
nek usJugowy - o kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 25º do 35º, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-
chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
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7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - zgodnie ze stanem istniejącym, 
b) nowy ”odziaJ zgodnie z ustaleniami ogólnymi; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z ”rzylegJej drogi 85KŚŚ; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

14. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: F14a RM o ”ow. 0,6503 ha, 
F14b RM o pow. 1,2873 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym z dopusz-
czeniem agroturystyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwole-

niem na budowę zabudowy, a w ”rzy”adku rozbudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 
b) zabudowa wolnostojąca, zabudowa gos”odarcza gos”odarstwa i usJugowa, w tym agroturystyka, 
c) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę zainwestowania ”rzy dąweniu do zachowania będących 

dobrym stanie form istniejących zabudowaL ”rzedwojennych (wysoko`ć zabudowy, geometria 
dachu, detale architektoniczne); 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 35,0 m od linii rozgraniczających z drogą 88KŚW, 
ｦ 7,5 m i 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 85KŚŚ zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 84KŚW, 
ｦ 10,0 m od granicy parku F16 ZP, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej do”uszcza się jej zwiększenie o 50% w stosunku do 

istniejącej zabudowy (nie dotyczy zabudowy gos”odarczej gos”odarstwa, którą uzalewniona 
jest od potrzeb gospodarstwa), 

ｦ dla nowej zabudowy w ”rzy”adku wydzielenia dziaJek zagrodowych - 30%, 
ｦ dla zabudowy usJugowej dodatkowo do 200 m2, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 
ｦ dla nowej zabudowy w ”rzy”adku wydzielenia dziaJek zagrodowych - 50%, 

d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do 3 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 11,0 m, 
e) wysoko`ć zabudowy usJugowej - parterowa o wys. do 6,0 m, 
f) geometria dachu zabudowy: mieszkaniowej - dachy dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci 

dachowych od 30° do 50°; zabudowy ”ozostaJej od 10° do 30°, 
g) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 

stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie te-

renu funkcjonalnego wystę”uje obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Obowiązują warunki 
ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 3000 m², 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 40,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 42 ｦ 5185 ｦ Poz. 907 

 

10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

15. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F15 MN/RM pow. 0,7788 ha 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; do”uszcza się zachowanie za-
budowy zagrodowej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę zabudowy, a w ”rzy”adku rozbudowy i nowej zabudowy zgodnie z warunkami 
zawartymi ”oniwej, 

b) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odar-
czym dla zabudowy jednorodzinnej; zabudowa gospodarcza w zabudowie zagrodowej, 

c) do”uszcza się rozbudowę zainwestowania ”rzy dąweniu do zachowania wskauników i form istnie-
jących zabudowaL ”rzedwojennych będących w dobrym stanie technicznym (wysoko`ć zabudo-
wy, geometria dachu, detale architektoniczne); 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 88KŚW, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 85KŚŚ, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej do”uszcza się jej zwiększenie o 40% w stosunku do 

istniejącej zabudowy (nie dotyczy zabudowy gos”odarczej gos”odarstwa, której wielko`ć 
wynika z ”rowadzonej dziaJalno`ci), 

ｦ dla nowej zabudowy jednorodzinnej - 25%, 
ｦ dla nowej zabudowy zagrodowej - 30%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 
ｦ dla nowej zabudowy: zagrodowej 50%, jednorodzinnej - 60%, 

d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 9,0 m, 
e) geometria dachu - dachy dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci dachowych od 35° do 50° 

dla zabudowy mieszkaniowej i od 20 do 40° dla zabudowy ”ozostaJej, 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą w zabudowie jednorodzinnej oraz ogrodzenie dziaJki oraz kolo-

rystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 usta-
leL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenie 

funkcjonalnym wystę”uje obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Obowiązują warunki ochrony 
zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 
jednorodzinnych - 1000 m2, zagrodowych 2000 m2; 

8) zasady obsJugi komunikacyjne - dojazd z ”rzylegJych drogi 85KDD; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%, a dla dz. nr 107 w wysoko`ci 0,0%. 

16. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F16 ZP o pow. 0,4422 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej - park; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowanie istniejącego drzewostanu, który znajduje się ”od ochroną konserwatorską i stawu 
(park dworski wraz ze sz”alerem dębowo-lipowym), 
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b) u”orządkowanie terenu, w”rowadzenie alejek s”acerowych, 
c) do”uszcza się zabudowę obiektami maJej architektury: altany, fontanny, oczka wodne, ”omniki; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - zgodnie 

z uwarunkowaniami ikonograficznymi, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- jak ”owywej, 
d) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć kalenicy - do 4,0 m, 
e) geometria dachu - dach harmonizujący z funkcją ”arku; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - teren znajduje 

się w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 usta-
leL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z rysunkiem planu; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd z drogi 84KDW; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

17. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F17 MN o pow. 0,1734 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-
niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy i nowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi 
”oniwej, 

b) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym, 
c) nowa zabudowa oraz zagos”odarowanie dziaJki ”owinny nawiązywać do historycznych wzorów 

i skali (gabarytów), 
d) do”uszcza się rozbudowę zabudowy; mowliwo`ć rozbudowy dawnej zabudowy gos”odarczej 

w nawiązaniu do jej charakterystycznych cech; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy istniejąca i zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - dopuszcza 

się zwiększenie ”owierzchni zabudowy do 30% ”ow. terenu, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziaJki lub terenu 

- do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 
d) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - do”uszcza się rozbudowę w nawiązaniu do istniejącej i dawnej 

zabudowy, 
e) geometria dachu - budynek mieszkalny - dachy dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci da-

chowych od 35° do 50°; ”ozostaJa zabudowa od 20° do 30°, 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - zachować i w ”rzy-

padku nowej zabudowy nawiązać do starej zabudowy tego terenu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenie; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
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10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

18. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F18 MN/U, RM o pow. 1,6112 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające: zabudowa zagrodowa (do”uszcza się jej zachowanie), usJugi, w tym agroturystyczne; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-

niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy, dodatkowej zabudowy lub nowej zabudowy zgod-
nie z warunkami zawartymi ”oniwej, 

b) nowa zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem go-
s”odarczym; w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 

c) zabudowa usJugowa wbudowana w ”arter budynku mieszkalnego bądu wolnostojąca; do”uszcza 
się rozbudowę, ”rzebudowę i zmianę s”osobu uwytkowania budynków gos”odarczych na miesz-
kaniowe i usJugowe z zachowaniem cennych i charakterystycznych cech starej zabudowy, 

d) zabudowa zagrodowa - do”uszcza się budowę budynków mieszkalnych zgodnie z ustaleniami dla 
jednostki oraz budowę budynków gos”odarczych (z wyjątkiem hodowli bez`cioJowej) o ”arame-
trach wynikających z ”otrzeb technologicznych z ograniczeniem wysoko`ci do 7,0 m i z dachem 
dwuspadowym, 

e) nowa zabudowa oraz zagos”odarowanie dziaJki ”owinny nawiązywać do zachowanych warto-
`ciowych historycznych wzorów i skali budynków (wysoko`ć zabudowy, geometria dachu), 

f) budynki o zmienionej funkcji na cele usJugowe lub ”rodukcyjne, których architektura nie s”eJnia 
wymogów dla strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej w przypadku przebudowy lub rozbudowy na-
lewy dąwyć do dostosowania do tych wymogów, 

g) zabudowa dziaJek ”rzylegJych bez”o`rednio do drogi 25KŚG - od strony drogi budynek mieszkal-
ny z elewację frontową od tej drogi; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ obowiązujące linie zabudowy - istniejąca od drogi 24KŚG, 
ｦ nieprzekraczalne - 7,5 m od linii rozgraniczających z drogą 85KŚŚ i ”óJnocnym odcinku drogi 

24KDG oraz tylna zgodnie z rysunkiem planu, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 

ｦ dla nowej zabudowy - 40%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 40%, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 35% ”owierzchni dziaJki, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej i usJugowej - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 
9,0 m; ”ozostaJej - wysoko`ci do 6,0 m, 

e) geometria dachu budynku: mieszkalnego - dachy dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci da-
chowych od 35° do 50°, ”ozostaJych budynków - dachy dwus”adowe od 25° do 40°, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą dla zabudowy jednorodzinnej, ogrodzenie dziaJki oraz kolory-
stykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 usta-
leL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) na terenie funkcjonalnym wystę”ują obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu, 

b) czę`ć terenu (zgodnie z zaJącznikiem graficznym) znajduje się w strefie ｭBｬ ochrony konserwa-
torskiej. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek - 1000 m2, 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m, 
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c) dla dziaJek ”rzylegJych do drogi 24KŚG dąwyć do zachowania istniejących szeroko`ci dziaJek, do-
”uszcza się dla dz. nr 115/9 mowliwo`ć wydzielenia dziaJki narownej z granicą frontową od strony 
drogi 24KDG z wjazdem od strony drogi 85KDD; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazdy istniejące; nowo wydzielone dziaJki wjazd od strony drogi 85KŚŚ lub sJuwebno`ci, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0% dla nowo wydzielanych dziaJek niezabudowa-
nych, a dla ”ozostaJych 0,0%. 

19. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F19 U/MN o pow. 0,1108 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) ”odstawowe: teren zabudowy usJugowej z zabudową mieszkaniową, 
b) uzu”eJniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami za-
wartymi ”oniwej, 

b) zabudowa mieszkaniowa - mieszkanie wJa`ciciela usJug - wolnostojąca lub ”oJączona z budyn-
kiem usJugowym w formie ”oddasza uwytkowego lub jako ”rzedJuwenie istniejącego budynku 
usJugowego z zachowaniem form i gabarytów warto`ciowej zabudowy, 

c) nowa zabudowa oraz zagos”odarowanie dziaJki ”owinny nawiązywać do warto`ciowej zabudowy 
sąsiedniej (wysoko`ć zabudowy, geometria dachu), 

d) do”uszcza się rozbudowę z zachowaniem warto`ciowych cech architektonicznych budynków go-
s”odarczych oraz zmianę s”osobu uwytkowania na funkcję mieszkaniową lub usJugową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - obowiązująca, istniejąca od drogi 24KDG, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 45%, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu - dopusz-

cza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 
d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 9,0 m, 
e) geometria dachu - dachy dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci dachowych od 30° do 50°; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - teren znajduje 

się w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; dąwyć do za-

chowanie istniejących szeroko`ci dziaJek od strony frontowej; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd istniejący z ”rzylegJej drogi 24KŚG, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

20. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F20 MN/U, RM o pow. 1,7073 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami i dziaJalno`cią gos”odarczą, 
b) uzu”eJniające: istniejąca zabudowa zagrodowa, istniejąca dziaJalno`ć ”rodukcyjna na dz. 102; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami za-
wartymi ”oniwej, 

b) usJugi w ”arterze budynków mieszkalnych lub dobudowane, 
c) zabudowa zagrodowa - do”uszcza się budowę budynków mieszkalnych zgodnie z ustaleniami dla 

jednostki oraz budowę budynków gos”odarczych (z wyjątkiem hodowli bez`cioJowej) o ”arame-
trach wynikających z ”otrzeb technologicznych z ograniczeniem wysoko`ci do 7,0 m i z dachem 
dwuspadowym, 

d) nowa zabudowa ”owinna nawiązywać do zachowanych warto`ciowych historycznych wzorów 
i skali budynków (wysoko`ć zabudowy, geometria dachu), 

e) budynki o zmienionej funkcji na cele usJugowe lub ”rodukcyjne, których architektura nie s”eJnia 
wymogów dla strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej w ”rzy”adku rozbudowy nalewy dąwyć do do-
stosowania do tych wymogów, 

f) do”uszcza się rozbudowę z zachowaniem warto`ciowych cech architektonicznych budynków go-
s”odarczych oraz zmianę s”osobu uwytkowania na funkcję mieszkaniową lub usJugową; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - obowiązująca - istniejąca od drogi 24KŚG, 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 

ｦ dla nowej zabudowy: jednorodzinnej z usJugami - 35%; zagrodowej - 40%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy: jednorodzinnej z usJugami do”uszcza się jej zwiększenie ale nie 

więcej jak Jącznie 40%, a zagrodowej 45%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy ”rodukcyjnej zwiększenie ”owierzchni zabudowy o 25% istniejącej 

zabudowy na dz. nr 102, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 

ｦ dla nowej zabudowy - 40%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej i usJugowej - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 
9,0 m; ”ozostaJej - wysoko`ć do 6,0 m, 

e) geometria dachu budynku: mieszkalnego - dachy dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci da-
chowych od 35° do 50°, ”ozostaJych budynków dachy dwus”adowe od 25° do 40°, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą dla zabudowy jednorodzinnej, ogrodzenie dziaJki oraz kolory-
stykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 usta-
leL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) na terenie funkcjonalnym wystę”ują obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu, 

b) czę`ć terenu znajduje się w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej. Obowiązują warunki ochrony 
zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; dąwyć do za-
chowanie istniejących szeroko`ci dziaJek od strony frontowej; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30% dla nowo wydzielanych dziaJek, dla ”ozostaJych 0,0%. 

21. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F21 U/MN o pow. 0,5808 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) ”odstawowe: teren zabudowy usJugowej (w tym usJugi rzemiosJa - myjnia samochodowa), 
b) uzu”eJniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej, 
b) zabudowa mieszkaniowa - mieszkanie wJa`ciciela terenu - wolnostojąca lub ”oJączona z budyn-

kiem usJugowym w formie ”oddasza uwytkowego lub jako ”rzedJuwenie istniejącego budynku 
usJugowego z zachowaniem form i gabarytów istniejącej warto`ciowej zabudowy, 

c) do”uszcza się rozbudowę z zachowaniem warto`ciowych cech architektonicznych budynków 
usJugowych oraz gos”odarczych ze zmianą ich s”osobu uwytkowania na funkcję mieszkaniową 
lub usJugową, 

d) nowa zabudowa i rozbudowa ”owinny nawiązywać do historycznych wzorów i skali (wysoko`ć za-
budowy, geometria dachu), 

e) budynki o zmienionym ”rzeznaczeniu cele usJugowe lub ”rodukcyjne, których architektura nie 
s”eJnia wymogów dla strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej w ”rzy”adku rozbudowy nalewy dąwyć 
do dostosowania do tych wymogów; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu obowiązująca - istniejąca od drogi 24KŚG, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 

ｦ dla nowej zabudowy - 40%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 40%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 30%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej i usJugowej - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 
9,0 m; ”ozostaJej - wysoko`ć do 6,0 m, 

e) geometria dachu budynku: mieszkalnego - dachy dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci da-
chowych od 35° do 50°, ”ozostaJych budynków - dachy dwus”adowe od 25° do 40°, 

f) zabudowę gos”odarczą dla zabudowy jednorodzinnej, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budyn-
ków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) wystę”uje obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 
ustaleL ”lanu, 

b) teren znajduje się w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej. Obowiązują warunki ochrony zgodnie 
z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, dąwyć do za-
chowanie istniejących szeroko`ci dziaJek od strony frontowej; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazdy istniejące z ”rzylegJej drogi 24KŚG, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0% i 30% dla nowo wydzielanych dziaJek. 

22. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F22 MN/U, RM o pow. 0,9455 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające: teren zabudowy usJug; teren zabudowy zagrodowej (do”uszcza się zachowanie); 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami za-
wartymi ”oniwej, 

b) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 
w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 
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c) zabudowa usJugowa wbudowana w ”arter budynku mieszkalnego, dobudowana lub wolnostojąca; 
do”uszcza się rozbudowę i zmianę s”osobu uwytkowania budynków gos”odarczych na mieszka-
niowe, usJugowe lub magazynowe z zachowaniem cennych i charakterystycznych cech starej 
zabudowy, 

d) zabudowa zagrodowa - do”uszcza się budowę budynków mieszkalnych zgodnie z ustaleniami dla 
jednostki oraz budowę budynków gos”odarczych (z wyjątkiem hodowli bez`cioJowej) o ”arame-
trach wynikających z ”otrzeb technologicznych z ograniczeniem wysoko`ci do 7,0 m i z dachem 
dwuspadowym, 

e) nowa zabudowa oraz zagos”odarowanie dziaJki ”owinny nawiązywać do zachowanych warto-
`ciowych historycznych wzorów i skali budynków (wysoko`ć zabudowy, geometria dachu, deta-
le architektoniczne), 

f) budynki o zmienionej funkcji na cele usJugowe lub ”rodukcyjne, których architektura nie s”eJnia 
wymogów dla strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej w przypadku przebudowy lub rozbudowy na-
lewy dostosować do tych wymogów; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - obowiązująca istniejąca od drogi 24KŚG, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki lub terenu: 

ｦ dla nowej zabudowy: jednorodzinnej z usJugami - 35%; zagrodowej - 40%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy: jednorodzinnej z usJugami do”uszcza się jej zwiększenie ale nie 

więcej jak Jącznie 40%, a dla zagrodowej 45%, 
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 

ｦ dla nowej zabudowy - 40%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej i usJugowej - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 
9,0 m; ”ozostaJej - wysoko`ć do 6,0 m, 

e) geometria dachu budynku: mieszkalnego - dachy dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci da-
chowych od 35° do 50°, ”ozostaJych budynków - dachy dwus”adowe od 20° do 40°, 

f) zabudowę garawową i gos”odarczą dla zabudowy jednorodzinnej, ogrodzenie dziaJki oraz kolory-
stykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 usta-
leL ”lanu; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) na terenie funkcjonalnym wystę”ują obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu, 

b) teren znajduje się w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej. Obowiązują warunki ochrony zgodnie 
z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się szeroko`ci dziaJek z do”uszcze-
niem ”oszerzenia dziaJki od strony ”oJudniowej; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z drogi 24KDG, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów dla mieszkaLców i uwytkow-

ników usJug, zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

23. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F23 MN/U o pow. 0,8409 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) ”odstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, 
b) uzu”eJniające: teren zabudowy usJug; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym; 

w tylnej czę`ci dziaJki do”uszcza się zabudowę gos”odarczo-garawową, 
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b) usJugi w ”arterze budynków mieszkalnych lub dobudowane, 
c) do”uszcza się zabudowę usJugową jako wolnostojącą lub ”rzylegJą do budynków mieszkalnych; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 24KŚG i zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
ｦ 5,0 m od linii rozgraniczających z drogą 87KŚŚ, 
ｦ 80,0 m od drogi wewnętrznej 88KŚW zgodnie z rysunkiem ”lanu - wykluczenie z zabudowy 

terenów ”odmokJych, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki lub terenu - 35%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 40%, 
d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 9,0 m, 
e) geometria dachu - dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci dachowych od 35° do 50°, 
f) zabudowę garawową i gos”odarczą, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia da-

chowego (dachów stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć terenu 

(zgodnie z zaJącznikiem graficznym) znajduje się w strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej. Obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJek - 1000 m², 
b) minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki - 25,0 m; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

23. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: F24a U/MN o ”ow. 
1,7788 ha, F24b U/MN o pow. 1,2753 ha, F24c U/MN o pow. 1,1402 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) ”odstawowe: teren zabudowy usJugowej - usJugi rzemie`lnicze, handel, obsJuga komunikacji (w tym 

warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe, stacja ”aliw), hurtownie; w obrębie F24b U/MN 
zabudowa jednorodzinna z usJugami, 

b) uzu”eJniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna tylko w ”rzy”adkach ”rowadzenia dziaJal-
no`ci nieuciąwliwej nie wykluczającej staJego ”obytu ludzi na wJasnej dziaJce i na dziaJkach ”rzy-
legających; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwo-

leniem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami za-
wartymi ”oniwej, 

b) nowa zabudowa usJugowa i gos”odarczo-garawowa, budynek mieszkalny do”uszczony w obrębie 
dziaJalno`ci gos”odarczej na ”odstawie ”rze”isów odrębnych w zakresie oddziaJywania na `ro-
dowisko, 

c) w zagos”odarowaniu terenów ”rzylegJych do stacji ”aliw (F26 KS) uwzględnić konsekwencje tej 
lokalizacji w zakresie oddziaJywania na `rodowisko; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 

ｦ 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 24KŚG, 
ｦ 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 92aKŚW i 92bKŚW, 
ｦ 4,0 m od linii rozgraniczających ”ozostaJych dróg, 
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b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 40%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy do”uszcza się jej zwiększenie do 40%, 

c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 
ｦ dla nowej zabudowy - 35%, 
ｦ dla istniejącej zabudowy - do”uszcza się jej ”omniejszenie o wielko`ć ”owierzchni rozbudowy, 

d) wysoko`ć zabudowy: mieszkaniowej - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 9,0 m; dla za-
budowy usJugowej i warsztatowej oraz magazynowej wysoko`ć do 7,0 m, 

e) geometria dachu - dachy zabudowy mieszkaniowej dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci 
dachowych od 30° do 50°; dla zabudowy usJugowej i warsztatowej oraz magazynowej dachy 
dwus”adowe o nachyleniu ”oJaci dachowych od 15° do 30°; do”uszcza się dachy ”Jaskie; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenach 

funkcjonalnych wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowią-
zują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJek 
zgodnie ze stanem istniejącym, do”uszcza się ”owiększenie dziaJek; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 
a) dojazd z ”rzylegJych dróg; dojazd z drogi wojewódzkiej w ”rzy”adku uzyskania indywidualnej zgody, 
b) wszędzie gdzie istnieją mowliwo`ci techniczne nie nalewy lokalizować wjazdów na dziaJki bez”o-

`rednio z drogi 24KŚG, 
c) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z ”rowadzoną dziaJal-

no`cią i § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

25. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F25 RM o pow. 0,6038 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym lub ogrodniczym; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa wolnostojąca, garaw wbudowany, wolnostojący lub ”oJączony z budynkiem gos”odarczym, 
b) zachowanie istniejącej zabudowy i zagos”odarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z ”ozwole-

niem na budowę, a w ”rzy”adku rozbudowy zgodnie z warunkami zawartymi ”oniwej; 
3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: 
ｦ 20,0 m od linii rozgraniczających z drogą 24KŚG, 
ｦ 25,0 m od istniejącego gazociągu gA150, 

b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - do 30%, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu: 

dopuszcza się zmniejszenie o wielko`ć rozbudowy, 
d) maksymalna wysoko`ć zabudowy w ”rzy”adku rozbudowy - wysoko`ć budynku mieszkalnego do 

2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 9,0 m; ”ozostaJych budynków gos”odarczych - do 7,0 m, 
e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dachy dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJa-

ci dachowych od 30° do 50°; dla ”ozostaJych dwus”adowe 20° do 40°, 
f) zabudowę garawową, ogrodzenie dziaJki oraz kolorystykę budynków i ”okrycia dachowego (dachów 

stromych) nalewy wykonać zgodnie z § 7 ustaleL ”lanu; 
5) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu - teren znajduje się w ”rojektowanym obszarze 

chronionego krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: 

a) teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, stąd zakaz zabudo-
wy ”oniwej ”odwywszonego terenu, 

b) teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki 
ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 



Śziennik Urzędowy 
Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 42 ｦ 5194 ｦ Poz. 907 

 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenie dziaJki; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd istniejący, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów zgodnie z § 15 ustaleL ”lanu; 

9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 
ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

26. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F26 KS o pow. 0,20 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren istniejącej stacji ”aliw; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: zachowuje się istniejącą zabudowę z do”uszczeniem modernizacji 

w celu ”o”rawy funkcjonalno`ci stacji; 
3) zasady ochrony `rodowiska - teren ”oJowony w sąsiedztwie obszaru zagrowonego ”owodzią oraz doli-

ny Parsęty stąd konieczno`ć szczególnego zabez”ieczenia ”rzed ”rzedostaniem się skaweL do gruntu; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie te-

renu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki 
ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-
czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

6) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zachowuje się istniejące wydzielenie dziaJki; 
7) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd istniejący; 
8) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

27. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F27 P, U o pow. 0,1913 ha, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: teren obiektów ”rodukcyjnych - magazynowych, baz, warsztatów, 
b) uzu”eJniające: teren zabudowy usJugowej; 

2) zasady zagospodarowania terenu - do”uszcza się zachowanie istniejącego zainwestowania z do”usz-
czeniem rozbudowy; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nie”rzekraczalne zgodnie z rysunkiem ”lanu, istniejące od strony drogi: 
b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu - dopuszcza 

się rozbudowę do 60% ”ow. dziaJki, 
c) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu 

- 20%, 
d) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji, wysoko`ć kalenicy - do 9,0 m, 
e) geometria dachu - dachy dwu lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci dachowych od 20° do 40°; 

4) zasady ochrony `rodowiska - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
6) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górni-

czego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) dojazd istniejący, 
b) nalewy za”ewnić niezbędną ilo`ć miejsc ”ostojowych samochodów wynikających z ”rowadzonej 

dziaJalno`ci i z § 15 ustaleL ”lanu; 
9) zasady obsJugi w infrastrukturę techniczną - ”odJączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami 

ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleL ”lanu; 
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10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 23. Ustalenia szczegóJowe dla terenów uwytkowanych rolniczo: 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1A-R o pow. 13,5410 ha; 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze, ogrodnicze; 
2) przeznaczenie uzu”eJniające - sieć infrastruktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania: 

a) zakaz zabudowy - nie dotyczy altan na terenach nie ”odmokJych ogrodów, których realizacja jest 
mowliwa w o”arciu o ”rze”isy odrębne, 

b) zachować i konserwować system melioracyjny, 
c) do”uszcza się realizację sieci (”rzewodów) infrastruktury technicznej; 

4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu - nie wystę”ują; 
5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - te-

ren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony 
zawarte w § 9; 

6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

2. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1C-R o pow. 9,3725 ha; 
2C-R o pow. 40,2502 ha; 3C-R o pow. 43,7200 ha; obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się ”rowadzenie sieci (”rzewodów) infrastruktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania: 

a) teren wykluczony z zabudowy kubaturowej za wyjątkiem budowli związanych z siecią infrastruk-
tury technicznej na terenach nie objętych ochroną gruntów rolnych lub innymi formami ochrony 
wykluczającymi ”rowadzenie sieci, 

b) zachować i konserwować system melioracyjny; 
4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu - nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - w obrębie te-

renów funkcjonalnych zgodnie z rysunkiem ”lanu wystę”ują strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony sta-
nowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - te-
ren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony 
zawarte w § 9; 

7) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

3. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1D-R o pow. 26,4222 ha; 
2D-R o pow. 17,1327 ha; 3D-R o pow. 12,5454 ha; 4D-R o pow. 19,2226 ha; 5D-R o pow. 8,1900 ha; 
6D-R o pow. 31,5725 ha; 7D-R o pow. 62,3821 ha; obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się ”rowadzenie sieci (”rzewodów) infrastruktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania: 

a) teren wykluczony z zabudowy kubaturowej za wyjątkiem istniejących terenów plantacji na któ-
rych do”uszcza się budowę altan i budynków gos”odarczych do obsJugi ”lantacji zgodnie z ”rze-
”isami odrębnymi, 

b) zachować i konserwować system melioracyjny; 
4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu - czę`ć obszaru (7Ś-R i 8D-R) znajduje się w ob-

szarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązu-
ją warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - na terenach 
funkcjonalnych 3D-R, 4D-R, 5D-R i 6D-R zgodnie z rysunkiem ”lanu wystę”ują strefy ｭW IIIｬ ograni-
czonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 
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6) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 
a) teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki 

ochrony zawarte w § 9, 
b) ”rzez czę`ć terenów (1-DR, 5-DR, 6-DR, 7-ŚR) ”rzebiega gazociąg wysokiego ci`nienia dla które-

go strefa ograniczonego uwytkowania wynosi ”o 25,0 m od osi gazociągu w kawdą stronę; 
7) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

4. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1ś-R o pow. 20,6287 ha; 
2E-R o pow. 10,5604 ha; obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się ”rowadzenie sieci (”rzewodów) infrastruktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania: 

a) teren wykluczony zabudowy kubaturowej, 
b) zachować i konserwować system melioracyjny; 

4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu - czę`ć obszaru znajduje się w obszarze s”ecjalnej 
ochrony ”taków Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010). Obowiązują warunki ochro-
ny zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 
a) teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki 

ochrony zawarte w § 9, 
b) ”rzez czę`ć terenów (1-śR) ”rzebiega gazociąg wysokiego ci`nienia dla którego strefa ograniczo-

nego uwytkowania wynosi ”o 25,0 m od osi gazociągu w kawdą stronę; 
6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

5. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1F-R o pow. 9,3363 ha; 
2F-R o pow. 10,5062 ha; 3F-R o pow. 15,5124 ha; 4F-R o pow. 50,6970 ha; 5F-R o pow. 100,0246 ha; 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - do”uszcza się ”rowadzenie sieci (”rzewodów) infrastruktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania: 

a) teren wykluczony z zabudowy kubaturowej, 
b) zachować i konserwować system melioracyjny; 

4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu (dotyczy terenów: 3F-R, 4F-R i 5F-R): 
a) czę`ć terenów (5 F-R) znajduje się w s”ecjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ｭDorzecze 

Parsętyｬ (PLH 320007). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu, 
b) czę`ć terenów zgodnie z rysunkiem ”lanu znajduje się w ”rojektowanym obszarze chronionego 

krajobrazu ｭŚolina Parsętyｬ. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 
5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 

a) czę`ć terenów znajduje się w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi. Obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 16 ust. 14 ustaleL ”lanu, 

b) czę`ć terenu teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują 
warunki ochrony zawarte w § 9, 

c) ”rzez czę`ć terenów (1-FR, 3-FR, 4-FR, 5-FR) ”rzebiega gazociąg wysokiego ci`nienia dla którego 
strefa ograniczonego uwytkowania wynosi ”o 25,0 m od osi gazociągu w kawdą stronę; 

6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 24. Ustalenia szczegóJowe dla terenów zieleni i wód: 

1. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 8Ś-ZL o pow. 0,5091 ha 
i 6F-ZL o pow. 0,1749 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - lasy; 
2) zasady zagospodarowania - zakaz zabudowy; 
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3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu - obszar 6F-ZL znajduje się w s”ecjalnym obszarze 
ochrony siedlisk Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ (PLH 320007). Obowiązują warunki ochrony zgod-
nie z § 9 ustaleL ”lanu; 

4) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 
a) ”rzez czę`ć terenu 8 Ś-ZL ”rzebiega gazociąg wysokiego ci`nienia dla którego strefa ograniczo-

nego uwytkowania wynosi ”o 25,0 m od osi gazociągu w kawdą stronę, 
b) teren znajduje się na obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony 

zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 
5) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

2. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1 WS o ”ow. 1,1885 ha 
i 2 WS o pow. 0,3421 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych - rzeki, strumienie i kanaJy; 
2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu - teren 1 WS znajduje się w obszarze s”ecjalnej 

ochrony ”taków Natura 2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010), a teren 2 WS znajduje się 
w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ (PLH 320007). Obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 9 ustaleL ”lanu; 

3) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - te-
ren znajduje się na obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte 
w § 9 ustaleL ”lanu; 

5) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

§ 25. Ustalenia szczegóJowe dla terenów infrastruktury technicznej: 

1. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 1 K o ”ow. 0,0051 ha; 
2 K o pow. 0,0120 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - tereny urządzeL kanalizacji sanitarnej - ”rze”om”ownia `cieków; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: zachowuje się istniejące zagos”odarowanie dziaJki; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej - istniejący dojazd; 
4) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - te-

ren znajduje się na obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte 
w § 9 ustaleL ”lanu; 

5) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

2. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem ś o ”ow. `rednio 0,0025 ha; 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu - teren urządzeL elektroenergetyki - stacja transformatorowa; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejące zagos”odarowanie dziaJki, 
b) zakaz zadrzewienia i zakrzaczenia, 
c) teren nalewy utwardzić w s”osób umowliwiający dojazd i doj`cie do stacji, 
d) do”uszcza się stację kontenerową o wysoko`ci do 2,0 m, pow. zabudowy do 12 m2 lub sJu”ową; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej - istniejący dojazd; 
4) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - te-

ren znajduje się na obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony zawarte 
w § 9 ustaleL ”lanu; 

5) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 
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§ 26. Ustalenia szczegóJowe dla terenów komunikacji: 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 24KDG o pow. 5,5939 ha; 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga kategorii wojewódzkiej nr 102 KoJobrzeg - Trzebiatów - Międzyz-
droje, klasy gJównej, ”owiązana z ukJadem zewnętrznym sieci drogi wojewódzkiej nr 162 w kierunku 
”oJudniowym oraz w kierunku ”óJnocnym stanowi drogę dojazdową do m. KoJobrzeg; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”osawenie techniczne drogi, 
b) infrastruktura techniczna ”rojektowana do”uszczona w liniach rozgraniczających drogi w obsza-

rze zabudowanym; na odcinkach niezabudowanych tylko w ”rzy”adkach niemowliwego ”rowa-
dzenia ”oza ”asem drogowym zgodnie z ”rze”isami odrębnymi: 
ｦ woda - o `rednicy ŚN/OŚ 110÷250 mm, 
ｦ kanalizacja `ciekowa tJoczna - o `rednicy ŚN/OŚ okoJo 90 mm, 
ｦ kanalizacja `ciekowa grawitacyjna - o `rednicy ŚN/OŚ do 250 mm, 
ｦ kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚN/IŚ 250÷1000 mm, 
ｦ gazociąg, 
ｦ kable elektroenergetyczne `redniego i niskiego na”ięcia, 
ｦ o`wietlenie drogi, 
ｦ kable telefoniczne; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 22,0 m do 30,0 m - zgodnie ze stanem istnie-

jącym i z rysunkiem ”lanu, 
b) ustala się skrzywowanie drogi z innymi drogami zgodnie z rysunkiem ”lanu i ”rze”isami odrębnymi, 
c) utrzymuje się zjazdy z drogi ”owstaJe w uzgodnieniu z zarządcą drogi; nowe zjazdy z drogi ogra-

nicza się tylko na dziaJki nie ”osiadającej innego dostę”u komunikacyjnego w uzgodnieniu z za-
rządca drogi, 

d) do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych na samochody osobowe zgodnie z przepisami od-
rębnymi, 

e) w obrębie drogi nalewy za”ewnić ”rowadzenie komunikacji autobusowej, 
f) w ”asie drogowym do”uszcza się: 

ｦ chodnik, w tym chodnik jednostronny poza obszarem zabudowy, 
ｦ `ciewkę rowerową, 

g) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
h) ewentualne ”rzej`cia ”od drogą winny być wykonane w s”osób uzgodniony z zarządcą drogi; 

4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu - nie wystę”ują; 
5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - droga 

znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony za-
warte w § 9 ustaleL ”lanu; 

6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 10KDZ o pow. 1,3911 ha; obo-
wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga kategorii powiatowa, klasy drogi zbiorczej (ul. Turystyczna), Jącząca 
Korzystno z m. KoJobrzeg; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”osawenie techniczne drogi, 
b) infrastruktura techniczna ”rojektowana do”uszczona w liniach rozgraniczających drogi na odcin-

kach zabudowanych; na odcinkach niezabudowanych tylko w ”rzy”adkach niemowliwego ”rowa-
dzenia ”oza ”asem drogowym zgodnie z ”rze”isami odrębnymi: 
ｦ woda - o `rednicy ŚN/OŚ 63÷200 mm, 
ｦ kanalizacja `ciekowa tJoczna - o `rednicy ŚN/OŚ okoJo 90 mm, 
ｦ kanalizacja `ciekowa grawitacyjna - o `rednicy ŚN/OŚ do 250 mm, 
ｦ kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚN/IŚ 250÷1000 mm, 
ｦ gazociąg, 
ｦ kable elektroenergetyczne `redniego i niskiego na”ięcia, 
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ｦ o`wietlenie drogi, 
ｦ kable telefoniczne; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających istniejąca, zmienna zgodnie ze stanem istniejącym i z ry-

sunkiem planu od 14,0 m do 24,0 m, 
b) ustala się skrzywowanie drogi z innymi drogami zgodnie z rysunkiem ”lanu i ”rze”isami odrębnymi, 
c) utrzymuje się istniejące zjazdy z drogi, do”uszcza się nowe dla dziaJek ”oJowonych wzdJuw drogi 

nie ”osiadających mowliwo`ci ”oJączenia ”rzez drogi niwszych klas, 
d) do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych na samochody osobowe zgodnie z przepisami od-

rębnymi, 
e) w obrębie drogi nalewy za”ewnić ”rowadzenie komunikacji autobusowej, 
f) w ”asie drogowym do”uszcza się: 

ｦ `ciewkę rowerową, 
ｦ chodniki, w tym chodniki jednostronny, 
ｦ o`wietlenie drogi; 

4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu - nie wystę”ują; 
5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - dro-

ga znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochrony 
zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

3. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 26KŚL o ”ow. 2,0534 ha 
i 108KDL o pow. 0,1750 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna kategorii gminnej, klasy drogi lokalnej - ”owiązana z ukJa-
dem zewnętrznym ”o”rzez drogi klasy zbiorczej, gJównej i dojazdowej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”osawenie techniczne drogi, 
b) infrastruktura techniczna ”rojektowana do”uszczona w liniach rozgraniczających drogi: 

ｦ woda - o `rednicy ŚN/OŚ 63÷200 mm, 
ｦ kanalizacja `ciekowa tJoczna - o `rednicy ŚN/OŚ okoJo 90 mm, 
ｦ kanalizacja `ciekowa grawitacyjna - o `rednicy ŚN/OŚ do 250 mm, 
ｦ kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚN/IŚ 250÷1000 mm, 
ｦ gazociąg, 
ｦ kable elektroenergetyczne `redniego i niskiego na”ięcia, 
ｦ o`wietlenie drogi, 
ｦ kable telefoniczne; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - zgodnie z rysunkiem planu, 
b) ustala się skrzywowanie drogi z innymi drogami zgodnie z rysunkiem ”lanu i ”rze”isami odrębnymi, 
c) utrzymuje się istniejące zjazdy z drogi, do”uszcza się nowe tylko w ”rzy”adkach nie mowliwo`ci 

obsJugi z innej, niwszej klasy drogi i zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
d) do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych na samochody osobowe zgodnie z przepisami od-

rębnymi, 
e) w ”asie drogowym do”uszcza się ｦ chodniki, w tym chodnik jednostronny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć drogi 
26KŚL znajduje się w strefie ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują 
warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie-
które z dróg znajdują się w obszarach ”odlegających ochronie zgodnie z rysunkiem planu i uwarun-
kowaniami zawartymi w § 9 ustaleL ”lanu; 

6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

4. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 01KŚŚ o ”ow. 0,8173 ha; 
03KDD o pow. 0,4334 ha; 11KDD o pow. 0,8175 ha; 15KDD o pow. 1,3654 ha; 19KDD o pow. 
0,2759 ha; 20KDD o pow. 0,2286 ha; 21KDD o pow. 0,1995 ha; 22KDD o pow. 0,1654 ha; 23KDD 
o pow. 0,1597 ha; 28KDD o pow. 0,1931 ha; 36KDD o pow. 0,2314 ha; 38KDD o pow. 0,3821 ha; 
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40KDD o pow. 0,1488 ha; 42KDD o pow. 0,1879 ha; 44KDD o pow. 0,6890 ha; 46KDD o pow. 
0,8189 ha; 51KDD o pow. 0,7976 ha; 55KDD o pow. 0,9660 ha; 58KDD o pow. 0,8006 ha; 62KDD 
o pow. 0,2625 ha; 65KDD o pow. 0,5278 ha; 66KDD o pow. 0,4740 ha; 67KDD o pow. 0,1390 ha; 
68KDD o pow. 0,1401 ha; 69KDD o pow. 0,4959 ha; 71KDD o pow. 0,2744 ha; 72KDD o pow. 
1,0487 ha; 78KDD o pow. 0,6950 ha; 79KDD o pow. 0,2805 ha; 81KDD o pow. 0,2592 ha; 85KDD 
o pow. 0,3237 ha; 87KDD o pow. 0,2416 ha; 89KDD o pow. 1,6918 ha; 90KDD o pow. 0,3516 ha; 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne klasy drogi dojazdowej, kategorii gminnej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 

a) wy”osawenie techniczne drogi, 
b) w obrębie dróg: 11KŚŚ, 15KŚŚ, 38KŚŚ, 46KŚŚ, 55KŚŚ i 72KŚŚ - do”uszcza się `ciewkę rowerową, 
c) infrastruktura techniczna projektowana do”uszczona w liniach rozgraniczających drogi: 

ｦ woda - o `rednicy ŚN/OŚ 63÷200 mm, 
ｦ kanalizacja `ciekowa tJoczna - o `rednicy ŚN/OŚ okoJo 90 mm, 
ｦ kanalizacja `ciekowa grawitacyjna - o `rednicy ŚN/OŚ do 250 mm, 
ｦ kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚN/IŚ 250÷1000 mm, 
ｦ gazociąg, 
ｦ kable elektroenergetyczne `redniego i niskiego na”ięcia, 
ｦ o`wietlenie drogi, 
ｦ kable telefoniczne; 

3) zasady zagospodarowania drogi: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - zgodnie z rysunkiem ”lanu; nalewy dąwyć do mi-

nimum 10,0 m szeroko`ci drogi, 
b) ustala się skrzywowanie dróg z innymi drogami zgodnie z rysunkiem ”lanu i z ”rze”isami odrębnymi, 
c) utrzymuje się istniejące skrzywowania i zjazdy z drogi, do”uszcza się nowe dla dziaJek ”oJowonych 

wzdJuw drogi, 
d) dopuszcza się realizację miejsc ”ostojowych na samochody osobowe zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
e) do”uszcza się nie wyodrębnianie jezdni i chodników, jeweli ”as drogowy jest węwszy od 10,0 m, 
f) droga 108 KŚŚ stanowi rezerwę na ”oszerzenie ul. Wincentego Witosa, znajdującej się ”oza ob-

szarem opracowania; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć dróg 

zgodnie z rysunkiem ”lanu znajduje się w strefie ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeolo-
gicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie-
które z dróg znajdują się w obszarach ”odlegających ochronie zgodnie z rysunkiem ”lanu i uwarun-
kowaniami zawartymi w § 9 ustaleL ”lanu; 

6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

5. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 02KŚW o ”ow. 
0,0363 ha; 04KDW o pow. 0,2034 ha; 05KDW o pow. 0,0363 ha; 06KDW o pow. 0,0640 ha, 07KDW 
o pow. 0,3835 ha; 08KDW o pow. 0,2634 ha; 09KDW o pow. 0,3705 ha; 12KDW o pow. 0,0853 ha; 
13KDW o pow. 0,1694 ha; 14KDW o pow. 0,1793 ha; 16KDW o pow. 0,0321 ha; 17KDW o pow. 
0,3373 ha; 18KDW o pow. 0,3086 ha; 25KDW o pow. 0,0345 ha; 29KDW o pow. 0,3814 ha; 30KDW 
o pow. 0,4119 ha; 31KDW o pow. 0,4396 ha; 32KDW o pow. 0,2043 ha; 33KDW o pow. 0,2087 ha; 
34KDW o pow. 0,5674 ha; 35KDW o pow. 0,4015 ha; 39KDW o pow. 0,1614 ha; 41KDW o pow. 
0,4393 ha; 45KDW o pow. 0,1169 ha; 47KDW o pow. 0,0288 ha; 48KDW o pow. 0,0301 ha; 49KDW 
o pow. 0,0310 ha; 52KDW o pow. 0,0312 ha; 53KDW o pow. 0,0427 ha; 56KDW o pow. 0,3876 ha; 
57KDW o pow. 0,1682 ha; 59KDW o pow. 0,0715 ha; 60KDW o pow. 0,0718 ha; 61KDW o pow. 
0,0722 ha; 63KDW o pow. 0,0869 ha; 64KDW o pow. 0,0616 ha; 70KDW o pow. 0,0415 ha; 73KDW 
o pow. 0,1524 ha; 74KDW o pow. 0,2174 ha; 75KDW o pow. 0,0415 ha; 76KDW o pow. 0,2126 ha; 
77KDW o pow. 0,1715 ha; 80KDW o pow. 0,0980 ha; 82KDW o pow. 0,0090 ha; 84KDW o pow. 
0,1519 ha; 86KDW o pow. 0,1076 ha; 88KDW o pow. 1,3343 ha; 91KDW o pow. 0,0307 ha; 92aKDW 
o pow. 0,1791 ha i 92bKDW o pow. 0,3028 ha; 107KDW o pow. 0,1214 ha obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - drogi wewnętrzne w obrębie terenów zurbanizowanych; 
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2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) wy”osawenia techniczne drogi, 
b) infrastruktura techniczna ”rojektowana do”uszczona w liniach rozgraniczających: 

ｦ woda - o `rednicy ŚN/OŚ 63÷200 mm, 
ｦ kanalizacja `ciekowa tJoczna - o `rednicy ŚN/OŚ okoJo 90 mm, 
ｦ kanalizacja `ciekowa grawitacyjna - o `rednicy ŚN/OŚ do 250 mm, 
ｦ kanalizacja deszczowa - o `rednicy ŚN/IŚ 250÷1000 mm, 
ｦ gazociąg, 
ｦ kable elektroenergetyczne `redniego i niskiego na”ięcia, 
ｦ o`wietlenie drogi, 
ｦ kable telefoniczne; 

3) zasady zagospodarowania: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 6,0 m do 12,0 m - zgodnie z rysunkiem planu, 
b) do”uszcza się nie wyodrębniania jezdni i chodników, 
c) w ”asie drogi do”uszcza się o`wietlenie; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć dróg 
zgodnie z rysunkiem ”lanu znajduje się w strefach ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeolo-
gicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 
a) niektóre z dróg znajdują się w obszarach ”odlegających ochronie zgodnie z rysunkiem ”lanu i uwa-

runkowaniami zawartymi w § 9 ustaleL ”lanu, 
b) ”rzez czę`ć dróg zgodnie z rysunkiem ”lanu ”rzebiega gazociąg wysokiego ci`nienia dla którego 

strefa ograniczonego uwytkowania wynosi ”o 20,0 m od osi gazociągu w kawdą stronę; 
6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

Parametry dróg wewnętrznych nie wykazanych w ”lanie, a które nalewy za”rojektować w ”rzy”adku do-
konania podziaJu terenów i które mają obsJugiwać tereny ”rojektowane do zabudowy - szeroko`ć ”asa 
drogowego min. 10,0 m, jezdnia minimum 5,0 m szeroko`ci, min. chodnik jednostronny. 

6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 27KPJ o pow. 0,0171 ha; 
37KPJ o pow. 0,0325 ha; 115KPJ o pow. 3,1624 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - ciąg ”ieszo-jezdny; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 

a) wy”osawenia techniczne ciągu, 
b) infrastruktura techniczna dopuszczona w liniach rozgraniczających; 

3) zasady zagospodarowania: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - zgodnie z rysunkiem planu, 
b) jezdnia s”eJniającą funkcję chodnika (nie dotyczy 115 KPJ, który s”eJnia rolę nadrzecznego do-

stę”u do rzeki), 
c) w ”asie ciągu pieszo-jezdnego w obszarze zurbanizowanym do”uszcza się o`wietlenie, 
d) w obrębie ciągu do”uszcza się ”oruszanie tylko ”ojazdów s”ecjalnych i ”ojazdów u”rawnionych; 

4) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie-
które z ciągów znajdują się w obszarach ”odlegających ochronie zgodnie z rysunkiem ”lanu i uwarun-
kowaniami zawartymi w § 9 ustaleL ”lanu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - ciąg ”ieszy 
37KPJ zgodnie z rysunkiem ”lanu znajduje się w strefie ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk ar-
cheologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

7. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 43KP o ”ow. 0,0134 ha; 
83KP o pow. 0,0029 ha; obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - ciąg ”ieszy; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 

a) wy”osawenie techniczne ciągu, 
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b) do”uszcza się wykorzystanie okresowe ciągów ”ieszych jako dojazdów eks”loatacyjnych do te-
renów do których nie ma innych dojazdów `rodkami trans”ortu nie ”owodującymi zniszczenia 
nawierzchni, 

c) do”uszcza się wykorzystywanie ciągu ”ieszego do ”rzejazdu ”ojazdów s”ecjalnych, 
d) infrastruktura techniczna ”rojektowana do”uszczona w liniach rozgraniczających; 

3) zasady zagospodarowania: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 3,0 m do 5,0 m - zgodnie z rysunkiem planu, 
b) do”uszcza się nawierzchnię utwardzoną; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - nie wystę”ują; 
5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - ciąg 

”ieszy znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego ｭKoJobrzeg IIｬ. Obowiązują warunki ochro-
ny zawarte w § 9 ustaleL ”lanu; 

6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

8. Śla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 49KDW o pow. 
0,5650 ha; 50KDW o pow. 0,5269 ha; 54KDW o pow. 0,0254 ha; 93KDW o pow. 0,3026 ha; 94KDW 
o pow. 0,6838 ha; 95KDW o pow. 0,4392 ha; 96KDW o pow. 0,4496 ha; 97KDW o pow. 0,6222 ha; 
98KDW o pow. 0,2186 ha; 99KDW o pow. 0,1460 ha; 100KDW o pow. 1,3581 ha; 101KDW o pow. 
0,4979 ha; 102KDW o pow. 0,7640 ha; 103KDW o pow. 0,4903 ha; 104KDW o pow. 1,1642 ha; 
106KDW o pow. 0,4368 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrzna - dojazd do dziaJek rolnych; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - wy”osawenia techniczne drogi; 
3) zasady zagospodarowania: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna - zgodnie z rysunkiem planu, 
b) do”uszcza się nie wyodrębniania jezdni i chodników; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - czę`ć dróg 
zgodnie z rysunkiem ”lanu znajduje się w strefach ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeolo-
gicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 10 ustaleL ”lanu; 

5) zasady zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - nie-
które z dróg znajdują się w obszarach ”odlegających ochronie zgodnie z rysunkiem ”lanu i uwarun-
kowaniami zawartymi w § 9 ustaleL ”lanu; 

6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0,0%. 

ROZDZIAI IV 

USTALENIA KOKCOWE 

§ 27. 1. Uwytki rolne ”rzeznaczone ustaleniami obowiązującego ”lanu na cele nierolnicze uzyskaJy sto-
sowną zgodę na ”odstawie decyzji związanych z uchwaleniem miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odaro-
wania ”rzestrzennego gminy KoJobrzeg, zatwierdzonego Rady Gminy KoJobrzeg uchwaJą Nr XXXIV/189/97 
z dnia 30 grudnia 1997 r. 

2. PozostaJą czę`ć uwytków rolnych ”rzeznacza się na cele nierolnicze zgodnie z ”oniwszym wykazem: 

1) klasy III pochodzenia mineralnego o pow. 0,4996 ha ”rzeznacza się ustaleniami zmiany niniejszego 
planu na cele nierolnicze; 

2) klasy IV pochodzenia mineralnego o pow. 49,4752 ha ”rzeznacza się ustaleniami zmiany niniejszego 
planu na cele nierolnicze; 

3) klasy IV pochodzenia organicznego o pow. 1,3895 ha ”rzeznacza się ustaleniami zmiany niniejszego 
planu na cele nierolnicze; 

4) klasy V pochodzenia mineralnego o pow. 23,1463 ha ”rzeznacza się ustaleniami zmiany niniejszego 
planu na cele nierolnicze; 

5) klasy VI pochodzenia organicznego o pow. 7,5131 ha ”rzeznacza się ustaleniami zmiany niniejszego 
planu na cele nierolnicze; 

6) klasy VI pochodzenia mineralnego o pow. 7,2938 ha ”rzeznacza się ustaleniami zmiany niniejszego 
planu na cele nierolnicze. 
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§ 28. Wszystkie inwestycje na terenie objętym ustaleniami ”lanu, które zostaJy zrealizowane, są 
w trakcie realizacji lub są roz”oczęte oraz byJy i są zgodne z obowiązującym w momencie ich roz”oczęcia 
”rawem, zostają uznane za ”rzyjęte. 

§ 29. Śla terenów będących wJasno`cią Gminy KoJobrzeg, dróg, terenów ”ublicznych oraz terenów 
infrastruktury technicznej ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu war-
to`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysoko`ci 0,0%. 

Śla ”ozostaJych terenów, które uznano, we w wyniku ustaleL zmiany ”lanu zyskaJy na warto`ci w stosun-
ku do ustaleL zmienianego ”lanu ustala się stawkę 30,0% i zostaJa ona za”isana dla ”oszczególnych te-
renów funkcjonalnych. W ”ozostaJych ”rzy”adkach ustala się stawkę 0,0%. 

§ 30. Uchyla się ustalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJobrzeg, 
zatwierdzonego uchwaJą Rady Gminy KoJobrzeg Nr XXXIV/189/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. dla obrębu 
ewidencyjnego Zieleniewo. 

§ 31. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy. 

§ 32. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodnio”omorskiego i ”odlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy  
KoJobrzeg. 

 

Przewodniczący Rady: 
Krzysztof Szopik 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1A 

do uchwaJy Nr XLIV/293/10 
Rady Gminy KoJobrzeg 
z dnia 30 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1B 

do uchwaJy Nr XLIV/293/10 
Rady Gminy KoJobrzeg 
z dnia 30 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1C 

do uchwaJy Nr XLIV/293/10 
Rady Gminy KoJobrzeg 
z dnia 30 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1D 

do uchwaJy Nr XLIV/293/10 
Rady Gminy KoJobrzeg 
z dnia 30 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1E 

do uchwaJy Nr XLIV/293/10 
Rady Gminy KoJobrzeg 
z dnia 30 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1F 

do uchwaJy Nr XLIV/293/10 
Rady Gminy KoJobrzeg 
z dnia 30 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIV/293/10 
Rady Gminy KoJobrzeg 
z dnia 30 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIV/293/10 
Rady Gminy KoJobrzeg 
z dnia 30 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KoJobrzeg 

dla obrębu ewidencyjnego Zieleniewo. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óun. zm.) Rada Gminy KoJobrzeg rozstrzyga, co nastę”uje: 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KoJobrzeg dla obrębu 
ewidencyjnego Zieleniewo wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodo-
wisko w dniach od 29 czerwca 2009 r. do 24 lipca 2009 r. wniesiono uwagi, zgodnie z wykazem uwag 
stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji prac planistycznych. 

Uwag nie uwzględnionych ”rzez Wójta Gm. KoJobrzeg nie uwzględnia się. 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIV/292/10 
Rady Gminy KoJobrzeg 
z dnia 30 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy KoJobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Zieleniewo inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óun. zm.) Rada Gminy KoJobrzeg rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców, stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óun. zm.) - zadania wJasne Gminy, z wyJączeniem zadaL, o któ-
rych mowa w ”rze”isach odrębnych. 

§ 2. Realizacja celów ”ublicznych, na terenach nie będących we wJadaniu Gminy, wymaga ”rze”ro-
wadzenia ”ostę”owania wywJaszczeniowego, o którym mowa w ”rze”isach o gos”odarce nieruchomo-
`ciami lub ”ozyskania terenów dla realizacji tych celów w formie zamiany na nieruchomo`ci będące we 
wJadaniu Gminy. 

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
Gminy, ujętych w niniejszym ”lanie ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óun. zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówieL ”ublicznych (t.j. Śz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 

§ 4. 1. _rodki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych Gminy, ”ochodzić będą z budwetu oraz będą ”ozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy na 
rozwój regionalny, ”owyczek i kredytów ”referencyjnych lub umów z innymi ”odmiotami. Limity wydat-
ków budwetowych oraz wieloletnie ”lany inwestycyjne będą kawdorazowo ujęte w budwecie Gminy na 
kawdy rok. 

2. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. ustawą 
z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z ”óun. zm.), ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL ”ublicznych (tj. Śz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), ustawą 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z ”óun. zm.), 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (tj. Śz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
z ”óun. zmian.), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od-
”rowadzaniu `cieków (tj. Śz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z ”óun. zm.) i ustawą z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óun. zm.). 
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3. Starania o ”ozyskanie `rodków strukturalnych funduszy na rozwój regionalny, ”owyczek i kredy-
tów ”referencyjnych będą ”rowadzone samodzielnie ”rzez Gminę. 

4. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewącej do zadaL wJasnych Gminy, 
”rowadzona będzie we ws”óJdziaJaniu z innymi ”odmiotami ”ublicznymi i ”rywatnymi dziaJającymi i inwe-
stującymi na terenie Gminy, tak, aby zo”tymalizować wydatki ”ubliczne, n”. koordynacja ”rac ”rzy reali-
zacji ”oszczególnych rodzajów uzbrojenia technicznego wraz z budową nawierzchni ulic. 

5. Jako gJówne zasady realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewącej do zadaL 
wJasnych Gminy, ”rzyjmuje się uwzględnianie szeroko ”ojętego interesu ”ublicznego mieszkaLców oraz 
rachunku ekonomicznego uwzględniającego efektywno`ć inwestycji, czyli wysoko`ć nakJadów ”rzy”ada-
jących na jednego mieszkaLca korzystającego z wybudowanej infrastruktury. 

§ 5. Przewiduje się, we Jączne koszty ”rzygotowania nieruchomo`ci w w/w zakresie na ”oszczególne cele, 
”ochodzić będą z budwetu Gminy i wyliczone na ”odstawie indywidualnych ocen i wycen. 
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