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UCHWAIA NR IV/45/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE 

 z dnia 1 lutego 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego ｭChoszczno śｬŁ 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

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

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

w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

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

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

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

uchwaJy Nr IV/42/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przystą”ienia 
do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego i uchwaJy Nr XVI/242/2008 Rady 

Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008 r. w s”rawie zmiany uchwaJy Nr VIł42ł2006 dotyczącej 
”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu 

zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Choszczno 
uchwalonym uchwaJą Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXVI/305/2006 z dnia 28 marca 2006 r., Rada 

Miejska w Choszcznie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭChoszczno śｬ zwany dalej ｭ”la-

nemｬ, obejmujący czę`ć ”oJudniowo-wschodnią miasta, w granicach okre`lonych na zaJączniku graficz-

nym niniejszej uchwaJy, o ”owierzchni okoJo 112 ha. 

§ 2. Ilekroć w ”rze”isach uchwaJy jest mowa o: 

1) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 

a takwe ograniczenia w dys”onowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

2) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć teren funkcjonalny lub teren komunikacji, dla którego obowiązują 
ustalenia ”lanu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre`lony symbolem terenu zgodnie z ry-

sunkiem planu; 

3) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to rozumieć funkcję, która zajmuje nie mniej niw 70% 
”owierzchni dziaJki budowlanej, bądu ”owierzchni uwytkowej zlokalizowanych na dziaJce budynków; 

4) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - nalewy ”rzez to rozumieć funkcję, która zajmuje nie więcej niw 30% 
”owierzchni dziaJki budowlanej, bądu ”owierzchni uwytkowej zlokalizowanych na dziaJce budynków; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu, okre-

`lającą obszar, w granicach którego nalewy lokalizować: 
a) budynki, biorąc ”od uwagę ich zewnętrzny obrys, do którego nie wlicza się schodów, ”ochylni, 

ganków, balkonów, tarasów oraz wykuszy, it”Ł, 
b) budowle za wyjątkiem budowli infrastruktury technicznej, urządzeL budowlanych i urządzeL re-

klamowych; 

6) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu, która: 
a) nakazuje usytuowanie co najmniej 70% dJugo`ci `ciany budynku gJównego usytuowanego naj-

bliwszej w stosunku do drogi, z uwzględnieniem, we do `ciany tej nie wlicza się schodów, ”ochylni, 
ganków, balkonów, tarasów, wykuszy, it”Ł, 
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b) dla budynków nie wymienionych w lit. a oraz budowli w tym budynków garawowych i gos”odar-

czych ”eJni funkcję nie”rzekraczalnej linii zabudowy, z uwzględnieniem lit. c, 

c) nie dotyczy budowli infrastruktury technicznej, urządzeL budowlanych i urządzeL reklamowych; 
7) zwartej pierzei zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wyznaczone na dziaJce linie usytuowania ze-

wnętrznej, najbliwszej w stosunku do drogi, `ciany budynku ”rzy czym budynek ten musi być usytu-

owany bez zachowania odstę”u do sąsiedniego budynku; 
8) usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi, których uciąwliwo`ć nie mowe ”owodować 

”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza terenem, do którego ”rowadzący dziaJalno`ć ma 
tytuJ ”rawny i które nie są zaliczane do ”rzedsięwzięć mogących zawsze lub ”otencjalnie znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko; 

9) strefie buforowej - nalewy ”rzez to rozumieć czę`ć terenu funkcjonalnego, ”eJniącego funkcję ochron-

ną terenów sąsiednich ”rzed negatywnym oddziaJywaniem ”rzedsięwzięć zlokalizowanych na danym 
terenie; 

10) wskauniku ”owierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wielko`ć ”owierzchni zabudowy w sto-

sunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu objętego jednym zamierzeniem budowlanym; 

11) udziale powierzchni biologicznie czynnej - nalewy ”rzez to rozumieć stosunek terenu biologicznie 
czynnego, o którym mowa w § 3 pkt 22 roz”orządzenia Ministra Infrastruktury w s”rawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690), do ”owierzchni dziaJki lub terenu objętego jednym zamierzeniem budowlanym; 
12) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wymiar mierzony od ”oziomu terenu ”rzy wej`ciu 

gJównym do budynku do górnej krawędzi `ciany zewnętrznej lub attyki dla budynków o dachach ”Ja-

skich, lub do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu (kalenicy) lub najwywszego ”unktu zbiegu ”oJaci da-

chowych dla budynków o dachach spadzistych. 

§ 3. UchwaJa skJada się z nastę”ujących, integralnych czę`ci: 

1) tekstu ”lanu, stanowiącego tre`ć uchwaJy; 
2) rysunku planu w skali 1: 1000, stanowiącego zaJącznik graficzny nr 1; 

3) rozstrzygnięcia w s”rawie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu, stanowiącego zaJącznik nr 2; 

4) rozstrzygnięcia dotyczącego s”osobu realizacji za”isanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

sami o finansach ”ublicznych, stanowiącego zaJącznik nr 3. 

§ 4. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów objętych ”lanem: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem MNe; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usJugowej, oznaczone na rysunku ”lanu 
symbolem MW/U; 

5) tereny zabudowy usJug nieuciąwliwych, oznaczone na rysunku planu symbolem U; 

6) tereny zabudowy usJug, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem UU; 
7) tereny zabudowy usJug administracji, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem UA; 
8) tereny zabudowy usJug kultu religijnego, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem UK; 

9) tereny zabudowy usJug o`wiaty, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem UO; 
10) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US; 

11) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R; 

12) tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolem P; 

13) tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ź; 
14) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI; 

15) tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZC; 

16) tereny dróg publicznych klasy G, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG; 

17) tereny dróg ”ublicznych klasy ź, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚź; 
18) tereny dróg ”ublicznych klasy L, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚL; 
19) tereny dróg ”ublicznych klasy Ś, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 

20) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚW; 
21) tereny komunikacji pieszo-jezdnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KX; 

22) tereny ”arkingów, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KS; 
23) tereny ”laców ”ublicznych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KP; 
24) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu symbolem E. 
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§ 5. Rysunek ”lanu obowiązuje w zakresie ustaleL: 

1) granicy obszaru objętego ”lanem; 
2) linii rozgraniczającej tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

4) obowiązującej linii zabudowy; 
5) zwartej pierzei zabudowy; 

6) granicy strefy ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

7) strefy buforowej wraz z granicą; 
8) wymiarowania; 

9) symboli ”rzeznaczenia terenów, oznaczonych od”owiednio symbolem literowym i numerem wyrównia-

jącym je s”o`ród innych terenówŁ 

§ 6. Rysunek planu zawiera oznaczenia informacyjne, niebędące ustaleniami ”lanu, okre`lające: 

1) linię ”ro”onowanego ”odziaJu wewnętrznego; 
2) obszar o ograniczonych zasadach zagospodarowania do czasu skablowania napowietrznej linii SN 15 kV; 

3) granicę terenów zamkniętych; 
4) granicę strefy ochrony terenów zamkniętych; 
5) numer ewidencyjny AZP stanowiska archeologicznego; 

6) ”owierzchnię terenuŁ 

§ 7. Na terenie objętym ”lanem, nalewy uwzględnić, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, uwarunkowania 
wynikające z: 

1) przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV; 

2) strefy ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

3) strefy ochrony terenów zamkniętychŁ 

§ 8. Na obszarze objętym ”lanem nie zachodzą ”rzesJanki do okre`lenia: 

1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego; 

2) zasad ochrony dóbr kultury ws”óJczesnej; 
3) granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie na ”odstawie 

odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi 
oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych; 

4) szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakazu zabudowy. 

RozdziaJ 2 

KsztaJtowanie ”rzestrzeni ”ublicznych i Jadu ”rzestrzennego 

§ 9. 1Ł Ustala się nastę”ujące tereny jako gJówny ukJad ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) teren placu publicznego, oznaczony symbolem KP; 

2) tereny dróg ”ublicznych gJównych, zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, oznaczone odpowiednio 

symbolami KDG, KDZ, KDL i KDD; 

3) tereny komunikacji pieszo-jezdnej oznaczone symbolami KX. 

2. Terenów, o których mowa w ust. 1, nie nalewy traktować jako ｭobszarów ”rzestrzeni ”ublicznychｬ 
w rozumieniu ”rze”isów odrębnychŁ 

§ 10. Na terenach okre`lonych w § 9 uchwaJy, ustala się zastosowanie w obrębie jednego terenu 
jednolitych ”od względem kolorystyki, zastosowanych materiaJów oraz wymiarów ”oszczególnych ele-

mentów maJej architektury, takich jak latarnie, Jawki, `mietniki, it”Ł 

§ 11. W zakresie ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego ustala się: 

1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy; 

2) dla terenów, na których zlokalizowano drogi, zgodnie z ”rze”isami § 25 uchwaJy, nie”rzekraczalną 
linię zabudowy od granicy drogi na 5,0 m; 

3) zwartą ”ierzeję zabudowy w miejscach wyznaczonych na rysunku planu; 

4) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych; 

5) zakaz lokalizowania garawy blaszanychŁ 
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§ 12. Śla nowowydzielanych dziaJek budowlanych ustala się: 

1) usytuowanie dziaJek krótszym bokiem do drogi, z której dziaJka jest obsJugiwana, za wyjątkiem dzia-

Jek narownych oraz sytuacji, w których takie usytuowanie uniemowliwiJoby wydzielenie dziaJki; 
2) kąt ”oJowenia granic dziaJek ”rzylegających do drogi, z której są obsJugiwane od 75º do 90º w sto-

sunku do tejwe drogi, za wyjątkiem dziaJek narownych; 
3) minimalną ”owierzchnię dziaJki zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi dla ”oszczególnych terenów, z mow-

liwo`cią jej zmiany maksymalnie o 7%; 

4) minimalną szeroko`ć frontu dziaJki zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi ”lanu dla ”oszczególnych 
terenów, za wyjątkiem ”rzy”adków, w których jej zastosowanie uniemowliwiJoby wydzielenie dziaJki 
o powierzchni zgodnej z ustaleniami planu i ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 13. Śla urządzeL reklamowych ustala się: 

1) zakaz lokalizowania wolno stojących urządzeL reklamowych na terenach oznaczonych symbolami 
MN, MNe, MW, MW/U, U, UU, UA, UO, ZI, Z, ZC, R, KS, KP, KDZ, KDL i KDD; 

2) do”uszczenie lokalizowania wolno stojących urządzeL reklamowych na terenach oznaczonych symbo-

lami UU, UK, US i P o ”owierzchni do 12 m² i wysoko`ci do 7,0 m; 

3) do”uszczenie lokalizowania wolno stojących urządzeL reklamowych na terenach oznaczonych symbo-

lem KDG o ”owierzchni do 12 m² i wysoko`ci do 7,0 m oraz zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
RozdziaJ 3 

Ochrona `rodowiska i przyrody oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 14. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko, w rozumie-

niu ”rze”isów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu ”ublicznego oraz infrastruktury technicznej; 
2) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, w rozu-

mieniu ”rze”isów odrębnych, za wyjątkiem: 
a) infrastruktury technicznej, 

b) dróg, 
c) zabudowy mieszkaniowej, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie 

mniejszej niw 4 ha, 

d) zabudowy usJugowej, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniej-

szej niw 4 ha, na terenach oznaczonych symbolem UU1, UU2, UU3, UU4, UU5; 

e) zabudowy ”rzemysJowej lub magazynowej, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni 

zabudowy nie mniejszej niw 1 ha; 

3) w zakresie od”rowadzania wód deszczowych z utwardzonych ”owierzchni dróg, ”arkingów i ”laców 
stosowanie rozwiązaL za”ewniających oczyszczenie `cieków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

4) od”rowadzanie `cieków sanitarnych i przemysJowych w s”osób za”ewniający ochronę ”rzed zanie-

czyszczeniem gruntu, wód ”owierzchniowych i podziemnych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
5) gromadzenie od”adów w urządzeniach ”rzystosowanych do ich ”rzechowywania, umieszczanych w osJo-

niętych miejscach, na ”odJowu nie”rze”uszczalnym oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z systemem 

oczyszczania ”rzyjętym w gospodarce komunalnej gminy. 

§ 15. W rozumieniu ”rze”isów ochrony `rodowiska, okre`lających do”uszczalny ”oziom haJasu dla 
”oszczególnych rodzajów terenów: 

1) tereny oznaczone symbolem MN, MNe, wskazuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) tereny oznaczone symbolem MW wskazuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego; 

3) tereny oznaczone symbolem U/MN, U, UA, UK wskazuje się jako tereny mieszkaniowo-usJugowe; 
4) tereny oznaczone symbolem US wskazuje się jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe; 

5) tereny oznaczone symbolem UO wskazuje się jako tereny zabudowy związane ze staJym lub czaso-

wym pobytem dzieci i mJodziewyŁ 

§ 16. 1Ł Ustala się strefę ｭWŁIIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, 
zaewidencjonowanych w ramach AZP o numerach 36-14/13, 36-14/14 i 36-14ł15, wyznaczoną na ry-

sunku planu. 
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2. Na obszarze strefy, o której mowa w ust. 1, ustala się: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z od-

”owiednim organem do s”raw ochrony zabytków; 
2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony i opieki nad zabytkami. 

RozdziaJ 4 

Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 

§ 17. Ustala się nastę”ujące ”arametry dziaJek uzyskiwanych w wyniku scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci, o którym mowa w ”rze”isach odrębnych w tym w ustawie o gos”odarce nieruchomo`ciami: 

1) minimalną ”owierzchnię dziaJki zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi ”lanu dla ”oszczególnych tere-

nów, z dopuszczeniem jej zmiany maksymalnie o 7%; 

2) usytuowanie dziaJek krótszym bokiem do drogi, z której dziaJka jest obsJugiwana, za wyjątkiem dzia-

Jek narownych oraz sytuacji, w których takie usytuowanie uniemowliwiJoby wydzielenie dziaJki; 
3) kąt ”oJowenia granic dziaJek ”rzylegających do ”asa drogowego od 75º do 90º w stosunku do tegow 

”asa, za wyjątkiem dziaJek narownych; 
4) minimalną szeroko`ć frontu dziaJki zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi ”lanu dla ”oszczególnych 

terenów, za wyjątkiem ”rzy”adków, w których jej zastosowanie uniemowliwiJoby wydzielenie dziaJki 
o powierzchni zgodnej z ustaleniami planu i ”rze”isami odrębnymiŁ 

RozdziaJ 5 

Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 18. 1Ł Ustala się budowę sieci i obiektów infrastruktury technicznej na terenach gminnych dróg ”u-

blicznych, w ich liniach rozgraniczającychŁ 

2Ł Jeweli w wyniku zastosowanych rozwiązaL technicznych nie mowna zlokalizować sieci i obiektów 
infrastruktury technicznej na terenach wymienionych w ust. 1 do”uszcza się ich sytuowanie na ”ozosta-

Jych terenach z uwzględnieniem ust. 3. 

3Ł Śla terenów MW ustala się ”rowadzenie sieci i obiektów infrastruktury technicznej na terenach 
dróg osiedlowych bądu ”rzy granicy z tymi terenami. 

§ 19. 1Ł Ustala się do”uszczenie utrzymania, ”rzebudowy i rozbudowy istniejących sieci infrastruktu-

ry technicznej. 

2Ł Ustala się ”rowadzenie nowo”rojektowanych sieci infrastruktury technicznej jako ”odziemnych za 
wyjątkiem ”rzyJączy tymczasowychŁ 

§ 20. Na terenach oznaczonych symbolami MN, MW, MW/U, U, UU, P, US i źI do”uszcza się wy-

dzielenie dziaJek o powierzchni do 100 m² ”od obiekty infrastruktury technicznej i sytuowanie ich tak, aby 

byJy dostę”ne z drogi publicznej oraz zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 21. 1Ł Ustala się strefę techniczną dla istniejących na”owietrznych linii elektroenergetycznych SN 
15 kV w granicach wyznaczonych na rysunku planu o szeroko`ci 6,5 m licząc od osi liniiŁ 

2. Dla strefy technicznej, o której mowa w ust. 1, ustala się zakaz lokalizowania budynków ”rzezna-

czonych na staJy ”obyt ludzi oraz nasadzeL zieleni wysokiejŁ 

3. Przy zagospodarowaniu strefy, o której mowa w ust. 1, w s”osób nieokre`lony w ust. 2 nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające z ”rzebiegu linii `redniego na”ięcia, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

4. W przypadku skablowania linii, o których mowa w ust. 1, ustala się likwidację strefyŁ 

§ 22. Śla infrastruktury technicznej ustala się: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
a) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 9 marca 2011 r., znak: NK.4.4131/38/2011 [AB] Wojewo-

da Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 22 pkt 1 lit. a uchwaJy) 

b) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 9 marca 2011 r., znak: NK.4.4131/38/2011 [AB] Wojewo-

da Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 22 ”kt 1 lit. b uchwaJy) 
c) do”uszczenie zmiany ”arametrów i przebiegu sieci, o których mowa w lit. b, 
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d) do”uszczenie lokalizacji indywidualnych ujęć wody na terenach oznaczonych symbolami P i UU, 

e) ”rzy budowie sieci wodociągowej nalewy uwzględnić wymogi ”rzeciw”owarowe, w tym w szcze-

gólno`ci w zakresie lokalizacji hydrantów zewnętrznych; 
2) w zakresie od”rowadzania `cieków sanitarnych: 

a) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 9 marca 2011 r., znak: NK.4.4131/38/2011 [AB] Wojewo-

da Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 22 pkt 2 lit. a uchwaJy) 

b) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 9 marca 2011 r., znak: NK.4.4131/38/2011 [AB] Wojewo-

da Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 22 pkt 2 lit. b uchwaJy) 

c) do”uszczenie zmiany ”arametrów i przebiegu sieci, o których mowa w lit. b, 

d) od”rowadzanie do gminnej oczyszczalni `cieków, 
e) zakaz lokalizacji bezod”Jywowych zbiorników na nieczysto`ci ciekJe, 
f) zakaz stosowania ”rzydomowych oczyszczalni `cieków; 

3) w zakresie od”rowadzania `cieków ”rzemysJowych stosowanie rozwiązaL indywidualnych bądu od-

prowadzanie do gminnej sieci kanalizacyjnej; 

4) w zakresie od”rowadzania wód deszczowych: 
a) dla terenów MN i MNe odprowadzanie z ”owierzchni dachów oraz z powierzchni nieutwardzo-

nych na teren wJasny ”o”rzez zastosowanie rozwiązaL indywidualnych, 
b) dla terenów nie wymienionych w lit. a, odprowadzanie z powierzchni dachów oraz z powierzchni 

nieutwardzonych na teren wJasny ”o”rzez zastosowanie rozwiązaL indywidualnych bądu do 
gminnej sieci kanalizacji deszczowej, 

c) od”rowadzanie wód deszczowych z utwardzonych ”owierzchni dróg, ”arkingów i ”laców, do: 
- istniejącej gminnej sieci kanalizacji deszczowej, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbo-

lem KŚW, dla których ustala się zastosowanie rozwiązaL indywidualnych, 
- projektowanej gminnej sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy minimum 300 mm, zlokalizo-

wanej na terenach KDG3, KDZ3, KDD2, KDD3, KDD4, KDL4, KDD5, KDD8, KDD5, KDD13, 

KDD9, KDD6, KDD12, KDD10, KDD11, KDD7, KDD14, KDD16, KDD18, KDD19, KDD17, 

d) do”uszczenie zmiany ”arametrów i przebiegu sieci, o których mowa w lit. c, 

e) do”uszczenie stosowania lokalnych rozwiązaL indywidualnych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi 
do czasu budowy gminnej sieci kanalizacji deszczowej; 

5) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) unieszkodliwianie zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami, 

b) stosowanie urządzeL sJuwących do segregacji od”adów, 
c) skJadowanie na skJadowisku od”adów komunalnych, 
d) ”rzechowywanie od”adów ”owstających w wyniku ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odarczej na te-

renie ich powstawania oraz usuwanie w s”osób niezagrawający `rodowisku, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 
6) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszczenie zaopatrzenia z ”rojektowanej lub istniejącej sieci znajdu-

jącej się na terenie ”lanu bądu z indywidualnych uródeJ; 
7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) zaopatrzenie z ”rojektowanej lub istniejących sieci `redniego na”ięcia SN 15 kV i niskiego na”ięcia nN, 
znajdujących się na terenie ”lanu, ”o rozbudowie o nowe stacje transformatorowe SN/nN, 

b) lokalizację nowych stacji transformatorowych SNłnN na wydzielonych dziaJkach z dostę”em do 
drogi publicznej, zgodnie z za”isami § 20, 

c) ”rzebudowę na”owietrznych linii elektroenergetycznych SN 15 kV na linię kablową; 
8) zaopatrzenie w cie”Jo z istniejącej gminnej sieci cie”Jowniczej znajdującej się na terenie planu po jej 

rozbudowie, bądu z indywidualnych uródeJ dostarczania cie”Ja, wykorzystujących gaz ziemny lub 
”Jynny, niskosiarkowy olej o”aJowy, energię elektryczną, sJoneczną, ”om”y cie”Ja, biomasę, it”Ł; 

9) w zakresie telekomunikacji dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach 
oznaczonych symbolami P1 i UK1. 

RozdziaJ 6 

źasady budowy systemów komunikacji 

§ 23. 1Ł Jako ”odstawową sieć komunikacji drogowej ustala się tereny dróg ”ublicznych, oznaczone 
nastę”ującymi symbolami: 

1) KDG - drogi publiczne klasy G; 

2) KDZ - drogi publiczne klasy Z; 
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3) KDL - drogi publiczne klasy L; 

4) KDD - drogi publiczne klasy D. 

2Ł Jako uzu”eJniającą sieć komunikacji drogowej ustala się tereny dróg wewnętrznych oznaczonych 
symbolem KDW oraz tereny komunikacji pieszo-jezdnej oznaczone symbolem KX. 

§ 24. Ustala się ”owiązanie ukJadu komunikacyjnego z ukJadem zewnętrznym ”o”rzez drogę woje-

wódzką nr 160, oznaczoną symbolami KŚG1 i KDG2. 

§ 25. 1. Na terenach oznaczonych symbolami MW2, MW3, MW4, MW5 i MW6 ustala się do”usz-

czenie budowy dróg osiedlowych, nieoznaczonych na rysunku ”lanu, o minimalnej szeroko`ci 6,0 m 

i dJugo`ci nie”rzekraczającej 200,0 m. 

2. Na terenach oznaczonych symbolami MN8, MN9, MNe2, MNe3, MNe4 i Mne6 ustala się do”usz-
czenie lokalizowania doj`ć i dojazdów zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

3Ł Na terenie oznaczonym symbolem MN20 ustala się do”uszczenie lokalizowania doj`ć i dojazdów 
o szeroko`ci minimalnej 8,0 m oraz zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

4. Na terenie P1 ustala się do”uszczenie lokalizowania dróg zakJadowych o minimalnej szeroko`ci 10,0 m. 

5. Na terenach Z1, ZI1, ZI2, ZI3, KX7 i KX8 ustala się budowę `ciewek rowerowych o nawierzchni bi-

tumicznej, bądu innej gJadkiejŁ 

6Ł Ustala się do”uszczenie lokalizowania `ciewek rowerowych o nawierzchni bitumicznej, bądu innej 
gJadkiej, na terenach nie wymienionych w ust. 5, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

RozdziaJ 7 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania 

§ 26. 1Ł Śo”uszcza się realizację usJug o`wiaty ”rzedszkolnej na terenach MN14, MN15, MN18 

zgodnie z ustaleniami dla tych terenów, za wyjątkiem ustaleL dotyczących wskaunika ”owierzchni zabu-

dowy, ”owierzchni dziaJki i zapewnienia miejsc parkingowych. 

2. W ”rzy”adku realizacji usJug o`wiaty ”rzedszkolnej na warunkach okre`lonych w ust. 1 ustala się: 

1) maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy na 0,4; 
2) ”owierzchnię dziaJki od 2000 m² do 2500 m²; 
3) lokalizację ca najmniej 4 miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowychŁ 

§ 27. 1Ł Śla terenów MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN8, MN9, MN10, MN11, MN12, 

MN13, MN14, MN15, MN16, MN17, MN18, MN19 i MN20 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową z wy-

Jączeniem usJug handlu, gastronomii oraz obsJugi samochodów; 
3) nastę”ujące ”arametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu, 

b) dla budynków w zabudowie bliuniaczej do”uszczenie usytuowania budynków bez”o`rednio ”rzy 
granicy z dziaJką budowlaną, je`li nie jest to s”rzeczne z ustaleniem nie”rzekraczalnej i obowiązu-

jącej linii zabudowy, 
c) maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy na: 

- 0,3 dla dziaJek z budynkami wolno stojącymi, 
- 0,4 dla dziaJek z budynkami w zabudowie bliuniaczej, 

d) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum: 
- 60% dla dziaJek z budynkami wolno stojącymi, 
- 50% dla dziaJek z budynkami w zabudowie bliuniaczej, 

e) dla terenu MN20 ”owierzchnię dziaJki budowlanej: 

- na minimum 800 m² dla jednego segmentu zabudowy bliuniaczej, 
- na minimum 1000 m² dla zabudowy wolno stojącej, 

f) dla ”ozostaJych terenów ”owierzchnię dziaJki budowlanej: 
- od 800 m² do 900 m² dla jednego segmentu zabudowy bliuniaczej, z uwzględnieniem ust. 4, 

- od 1000 m² do 1100 m² dla zabudowy wolno stojącej, z uwzględnieniem ustŁ 4, 
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g) szeroko`ć frontu dziaJki: 
- na terenie MN20 na minimum 17,0 m, 

- na ”ozostaJych terenach na minimum 20,0 m, za wyjątkiem dziaJek narownych, 
h) wysoko`ć ogrodzeL do 1,6 m, 

i) zakaz stosowania w ogrodzeniach betonowych elementów ”refabrykowanych; 
4) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania budynków mieszkaniowych: 

a) zabudowę wolno stojącą lub bliuniaczą, 
b) dopuszczenie utrzymania, przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy zgodnie z ustaleniami 

planu, 

c) budynki o 2 kondygnacjach nadziemnych, za wyjątkiem terenów MN16, MN18 i MN19 dla któ-
rych ustala się budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 

d) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, 

e) zastosowanie w elewacjach budynku, w obrębie jednej nieruchomo`ci, maksymalnie dwóch kolo-

rów, nie licząc odcieni, 
f) zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych, jako materiaJu wykoLczeniowego elewacji, 
g) dachy dwu lub wielospadowe, z dopuszczeniem lukarn, o nachyleniu ”oJaci: 

- od 25º do 35º dla budynków jednokondygnacyjnych, 
- od 38º do 45º dla budynków dwukondygnacyjnych; 

5) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania budynków gos”odarczych i garawowych: 
a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 70 m², 
c) wysoko`ć do 5,3 m, 

d) dachy dwu lub wielospadowych o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 35º, 
e) stosowanie na elewacjach i ”okryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materiaJów jak w budyn-

ku mieszkalnym; 

6) dopuszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, maJej architektury, doj`ć 
i dojazdów; 

7) lokalizację w granicach dziaJki, co najmniej 2 miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych na 
1 lokal mieszkalny, w tym miejsca w garawu oraz dodatkowo minimum 1 miejsce dla funkcji usJugowejŁ 

2Ł Śla terenów MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN8, MN9, MN10, MN11 i MN17 obsJugę komunika-

cyjną ”oszczególnych dziaJek ”o”rzez 1 zjazd bez”o`rednio z drogi ”ublicznej klasy L lub Ś, bądu z drogi 

”ublicznej ”o”rzez drogę wewnętrzną, bądu z drogi ”ublicznej ”o”rzez doj`cia i dojazdy. 

3Ł Śla terenów MN1, MN2, MN12, MN13, MN14, MN15, MN16, MN18, MN19 i MN20 obsJugę ko-

munikacyjną ”oszczególnych dziaJek ”o”rzez 1 zjazd bez”o`rednio z drogi publicznej klasy D. 

4Ł Śla terenów MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN8, MN9, MN10 i MN11 ustala się do”uszczenie 
zachowania ”odziaJów geodezyjnych dla dziaJek o szeroko`ci frontu dziaJki mniejszej niw okre`lony 
w pkt 3, lit. g oraz o ”owierzchni dziaJki mniejszej niw okre`lona w pkt 3, lit. f. 

§ 28. 1Ł Śla terenów MNe1, MNe2, MNe3, MNe4, MNe5 i MNe6 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową z wy-

Jączeniem usJug handlu, gastronomii i obsJugi samochodów; 
3) nastę”ujące ”arametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu, 

b) maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy na 0,2, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 75%, 

d) dla terenu MNe2 minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej na 1300 m², 
e) dla terenu MNe3 minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej na 1200 m², 
f) dla terenów MNe1, MNe4, MNe5 i MNe6 minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej na 1700 m², 
g) szeroko`ć frontu dziaJki na minimum 25,0 m, za wyjątkiem dziaJek narownych, 
h) wysoko`ć ogrodzeL do 1,6 m, 

i) zakaz stosowania w ogrodzeniach betonowych elementów ”refabrykowanych; 
4) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania budynków mieszkaniowych: 

a) zabudowę wolno stojącą, 
b) dopuszczenie utrzymania, przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy zgodnie z ustaleniami planu, 

c) budynki o 2 kondygnacjach nadziemnych, za wyjątkiem terenów MNe1, MNe3 i MNe6, dla któ-
rych ustala się budynki mieszkalne do 2 kondygnacji nadziemnych, 
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d) wysoko`ć zabudowy do 10,0 m, 

e) zastosowanie w elewacjach budynku, w obrębie jednej nieruchomo`ci, maksymalnie dwóch kolo-

rów, nie licząc odcieni, 
f) zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych, jako materiaJu wykoLczeniowego elewacji, 

g) dachy dwu lub wielospadowe, z dopuszczeniem lukarn, o nachyleniu ”oJaci: 
 - od 20º do 35º dla budynków jednokondygnacyjnych, 
- od 38º do 45º dla budynków dwukondygnacyjnych; 

5) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania budynków gospodarczych i garawowych: 
 a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej, 

 b) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 70 m², 
 c) wysoko`ć do 5,3 m, 

d) dachy dwu lub wielospadowych o kącie nachylenia ”oJaci do 35º, 
e) stosowanie na elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materiaJów jak w budynku 

mieszkalnym; 

6) dopuszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, maJej architektury, doj`ć i do-

jazdów; 
7) obsJugę komunikacyjną ”oszczególnych dziaJek ”o”rzez: 
a) dla terenu MNe3, zjazdy z terenu KX4 oraz z drogi publicznej klasy D; 

b) dla terenów nie wymienionych w lit. a, 1 zjazd z drogi ”ublicznej klasy ź, L lub Ś, bądu z drogi publicz-

nej ”o”rzez doj`cia i dojazdy; 

8) lokalizację w granicach dziaJki, co najmniej 2 miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych na 
1 lokal mieszkalny, w tym miejsca w garawu oraz dodatkowo minimum 1 miejsce dla funkcji usJugowejŁ 

2Ł Śla terenów MNe3, MNe4 ustala się uwzględnić uwarunkowania wynikające z § 16. 

§ 29. Śla terenów MW1, MW2, MW3, MW4, MW5, MW6 i MW7 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - usJugi nieuciąwliwe z wyJączeniem usJug gastronomii i obsJugi samochodów; 
3) do”uszczenie lokalizacji funkcji usJugowej w ”arterach budynków; 

4) dopuszczenie utrzymania, przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy zgodnie z ustaleniami planu; 

5) dopuszczenie utrzymania i remontu budynków garawowych z jednoczesnym zakazem rozbudowy; 

6) nastę”ujące ”arametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu, 

b) maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy: 
- na 0,2 dla terenów MW1, MW2, MW3, MW5, MW6 i MW7, 

- na 0,45 dla terenu MW4, 

c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 
- na minimum 30% dla terenów MW1, MW2, MW3, MW5, MW6 i MW7, 

- na minimum 20% dla terenu MW4, 

d) minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej: 
- na 3000 m² dla terenów MW1, MW2, MW3, MW5, MW6 i MW7, 

- na 700 m² dla terenu MW4, 

e) dowolną szeroko`ć frontu dziaJki, 
f) wysoko`ć ogrodzeL do 1,6 m, 

g) zakaz stosowania w ogrodzeniach betonowych elementów ”refabrykowanych, 
h) budowę miejsc gromadzenia od”adów staJych w wydzielonych pomieszczeniach w budynkach 

bądu wolno stojących, zadaszonych obiektach zlokalizowanych w obrębie terenu, o nie”rze”usz-
czalnej ”osadzce, wysoko`ci do 3,5 m, osJoniętych ro`linno`cią w ”ostaci vywo”Jotu lub ”nączy, 

i) budowę infrastruktury towarzyszącej w postaci: 

- maJej architektury (Jawek, `mietników, latarni it”Ł), 
- ”laców zabaw dla dzieci o Jącznej ”owierzchni liczonej wedJug wskaunika 1 m² ”lacu na 

2 lokale mieszkalne, jednak nie mniej niw 50 m², 
- elementów komunikacji ”ieszej i jezdnej; 

7) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy: 
a) 1 budynek mieszkalny na terenie MW4, 

b) dla terenu MW4 dopuszczenie sytuowania zabudowy przy granicy z dziaJką budowlaną, jeweli nie 
jest to sprzeczne z nie”rzekraczalną linią zabudowy, okre`loną na rysunku ”lanu, 

c) budynki mieszkaniowe do 5 kondygnacji nadziemnych dla terenów MW1, MW2, MW3, MW5, 

MW6 i MW7, 
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d) budynek mieszkalny od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych dla terenu MW4, 

e) wysoko`ć zabudowy do 15,0 m, 

f) zastosowanie w elewacjach budynków, w obrębie jednej nieruchomo`ci, maksymalnie trzech ko-

lorów, nie licząc odcieni, 
g) zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych, jako materiaJu wykoLczeniowego elewacji, 
h) dowolną geometrię dachu i dowolny kąt nachylenia ”oJaci, 
i) zakaz budowy budynków garawowych za wyjątkiem garawy otwartych do dwóch kondygnacji 

nadziemnych na nie mniej niw 20 miejsc ”arkingowych; 
8) dopuszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, maJej architektury, doj`ć 

i dojazdów; 
9) obsJugę komunikacyjną bez”o`rednio z drogi ”ublicznej klasy ź, L lub Ś, bądu z drogi publicznej po-

przez drogę osiedlową; 
10) lokalizację w granicach dziaJki, co najmniej 1 miejsca ”arkingowego dla samochodów osobowych na 

1 lokal mieszkalny oraz dodatkowo co najmniej 2 miejsc na 1 lokal o funkcji usJugowejŁ 

§ 30. Śla terenów MW/U1 i MWłU2 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa usJug nieuciąwliwych 
z wyJączeniem usJug gastronomii i warsztatów samochodowych; 

2) lokalizację funkcji usJugowej w ”arterach budynków mieszkalnych; 
3) nastę”ujące ”arametry i wskauniki zagospodarowania terenu: 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu, 

b) do”uszczenie usytuowania budynków bez”o`rednio ”rzy granicy z dziaJką budowlaną, je`li nie 
jest to sprzeczne z ustaleniem obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

c) zwartą ”ierzeję zabudowy wyznaczoną na rysunku ”lanu, 
d) maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy na 0,5, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 30%, 
f) minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej na 2000 m², 
g) dowolną szeroko`ć frontu dziaJki, 
h) wysoko`ć ogrodzeL do 1,6 m, 

i) zakaz stosowania w ogrodzeniach betonowych elementów ”refabrykowanych, 
j) budowę miejsc gromadzenia od”adów staJych w wydzielonych pomieszczeniach w budynkach 

bądu wolno stojących, zadaszonych obiektach zlokalizowanych w obrębie terenu, o nie”rze”usz-
czalnej ”osadzce, wysoko`ci do 3,5 m, osJoniętych ro`linno`cią w ”ostaci wywo”Jotu lub ”nączy, 

k) budowę infrastruktury towarzyszącej w postaci: 

- maJej architektury (Jawek, `mietników, latarni it”Ł), 
- ”laców zabaw dla dzieci o Jącznej ”owierzchni liczonej wedJug wskaunika 1 m² ”lacu na 

2 lokale mieszkalne, jednak nie mniej niw 50 m², 
- elementów komunikacji ”ieszej i jezdnej, 

l) maksymalną ”owierzchnię s”rzedawy w usJugach handlu na 300 m²; 
4) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy: 

a) budynki mieszkaniowe do 5 kondygnacji nadziemnych, 

b) wysoko`ć zabudowy do 15,0 m, 

c) zastosowanie w elewacjach budynków, w obrębie jednej nieruchomo`ci, maksymalnie trzech ko-

lorów, nie licząc odcieni, 
d) zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych, jako materiaJu wykoLczeniowego elewacji, 
e) dowolną geometrię dachu i dowolny kąt nachylenia ”oJaci, 
f) zakaz budowy budynków garawowych za wyjątkiem garawy otwartych do dwóch kondygnacji 

nadziemnych na nie mniej niw 20 miejsc ”arkingowych, 
g) maksymalną ”owierzchnię s”rzedawy w usJugach handlu na 300 m²; 

5) do”uszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, maJej architektury, doj`ć 
i dojazdów; 

6) obsJugę komunikacyjną bez”o`rednio z drogi ”ublicznej klasy Ś, bądu z drogi ”ublicznej ”o”rzez drogę 
osiedlową; 

7) lokalizację w granicach dziaJki, co najmniej 1 miejsca ”arkingowego dla samochodów osobowych na 
1 lokal mieszkalny oraz dodatkowo co najmniej 2 miejsc na 1 lokal o funkcji usJugowej. 

§ 31. Śla terenów MW/U3, MW/U4, MW/U5 i MWłU6 ustala się: 

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa usJug nieuciąwliwych z wyJącze-

niem usJug obsJugi samochodów; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 32 ｦ 4520 ｦ Poz. 566 

 

2) zakaz lokalizowania funkcji mieszkaniowej w ”arterze budynków; 
3) nastę”ujące ”arametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu, 

b) do”uszczenie usytuowania budynków bez”o`rednio ”rzy granicy z dziaJką budowlaną, je`li nie 
jest to sprzeczne z ustaleniem obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

c) zwartą ”ierzeję zabudowy wyznaczoną na rysunku ”lanu, 
d) maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy na 0,8, 
e) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 20%, 
f) dla terenów MW/U3 i MW/U4: 

- minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej na 2000 m², 
- minimalny front dziaJki na 15,0 m, 

g) dla terenów MW/U5 i MW/U6: 

- minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej na 300 m², 
- minimalny front dziaJki na 10,0 m, 

h) zakaz grodzenia, 

i) budowę miejsc gromadzenia od”adów staJych w wydzielonych pomieszczeniach w budynkach 

bądu wolno stojących, zadaszonych obiektach zlokalizowanych w obrębie terenu, o nie”rze”usz-
czalnej ”osadzce, wysoko`ci do 3,5 m; 

4) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy: 

a) budynki o 3 kondygnacjach nadziemnych, 

b) wysoko`ć zabudowy od 11,0 do 13,5 m, 

c) poziom posadzki pierwszej kondygnacji do 0,05 m ponad poziom chodnika, 

d) ”oziom stro”u nad ”ierwszą kondygnacją na wysoko`ci 3,8 - 4,3 m nad poziomem terenu, 

e) poziom stro”u nad drugą kondygnacją na wysoko`ci 6,8 - 7,3 m nad poziomem terenu, 

f) dachy dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci od 38º do 45º, za wyjątkiem dziaJek narownych, dla któ-
rych ustala się dachy czteros”adowe o nachyleniu ”oJaci od 38º do 45º, 

g) przeszklenie elewacji od strony terenu KP1: 

- na pierwszej kondygnacji na co najmniej 70% jej powierzchni, 

- na drugiej kondygnacji na co najmniej 50% jej powierzchni, 

h) zakaz lokalizowania balkonów oraz loggii na elewacji od strony terenu KP1, 
i) zastosowanie w elewacjach budynków, w obrębie jednej nieruchomo`ci, maksymalnie trzech ko-

lorów, nie licząc odcieni, 
j) zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych, jako materiaJu wykoLczeniowego elewacji, 
k) maksymalną ”owierzchnię s”rzedawy w usJugach handlu na 300 m², 
l) do”uszczenie lokalizacji garawy ”odziemnych; 

5) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 
6) obsJugę komunikacyjną ”rzez 1 zjazd z drogi publicznej klasy L, D lub z drogi ”ublicznej ”o”rzez ciąg 

pieszo-jezdny oznaczony symbolem KX; 

7) miejsca ”arkingowe dla samochodów osobowych, wyliczone wedJug nastę”ujących wskauników: 
a) minimum 1 miejsce na kawdy lokal mieszkalny, 
b) 1 miejsce na 60 m² ”owierzchni uwytkowej usJug handlu, jednak nie mniej niw 1, 
c) 1 miejsce na 5 miejsc konsumpcyjnych w obiektach usJug gastronomii jednak nie mniej niw 3, 
d) 1 miejsce na 60 m² ”owierzchni uwytkowej usJug innych, jednak nie mniej niw 1; 

8) dopuszczenie lokalizacji miejsc parkingowych w obrębie terenu KS2Ł 

§ 32. 1Ł Śla terenów U1, U2, U3, U4 i U5 ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) dla terenu U1 i U5 - zabudowa usJug nieuciąwliwych z wyJączeniem warsztatów samochodowych, 
b) dla terenów U2 i U3 - zabudowa usJug nieuciąwliwych z zakresu zamieszkania zbiorowego, w tym 

hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska 

mJodziewowe, it”Ł, 
c) dla terenu U4 - zabudowa usJug nieuciąwliwych z wyJączeniem warsztatów samochodowych z do-

puszczeniem sytuowania funkcji mieszkaniowej na drugiej kondygnacji; 

2) nastę”ujące ”arametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu, 

b) maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy na 0,4, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 30%, 
d) minimalną ”owierzchnię dziaJki na: 

- 1000 m² dla terenu U2 i U3, 
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- 500 m² dla terenów U1 i U4, 

- 300 m² dla terenu U5, 
e) dowolną szeroko`ć frontu dziaJki, 
f) wysoko`ć ogrodzeL do 1,6 m; 

3) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy: 
a) dla terenów U1, U4 i U5 budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 

b) dla terenów U2 i U3 budynki od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, 

c) wysoko`ć zabudowy do 13,0 m, 

d) zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych, jako materiaJu wykoLczeniowego elewacji, 
e) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu ”oJaci od 38º do 45º; 

4) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 
5) obsJugę komunikacyjną: 

a) dla terenu U1 przez zjazdy z drogi publicznej klasy Z lub KDW, 

b) dla terenów U2, U3 i U5 przez zjazdy z drogi publicznej klasy D, 

c) dla terenu U4 przez 1 zjazd z drogi KDD14 lub z terenu KX7; 

6) miejsca ”arkingowe dla samochodów osobowych, wyliczone wedJug nastę”ujących wskauników: 
a) 1 miejsce na 60 m² ”owierzchni uwytkowej usJug handlu, jednak nie mniej niw 1, 
b) 1 miejsce na 5 miejsc konsumpcyjnych w obiektach usJug gastronomii jednak nie mniej niw 3, 
c) 1 miejsce na 60 m² ”owierzchni uwytkowej usJug innych, jednak nie mniej niw 3; 

2Ł Śla terenów U2, U3, U4 i U5 ustala się do”uszczenie budowy miejsc ”arkingowych w obrębie te-

renu KS3. 

3. Śla terenu U2 ustala się uwzględnić uwarunkowania wynikające z § 16. 

§ 33. 1Ł Śla terenów UU1, UU2, UU3, UU4 i UU5 ustala się: 

1) przeznaczenie - zabudowa usJugowa; 
2) zakaz budowy stacji ”aliw za wyjątkiem terenu UU1; 
3) nastę”ujące ”arametry i wskauniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu, 

b) maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy na 0,6, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 20%, 
d) minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej na: 

- 6500 m² dla terenu UU1, 
- 1000 m² dla terenów UU2, UU3, UU4 i UU5, 

e) dowolną szeroko`ć frontu dziaJki, 
f) wysoko`ć ogrodzeL do 1,8 m; 

4) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy: 
a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 

b) wysoko`ć zabudowy do 13,0 m, 

c) zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych, jako materiaJu wykoLczeniowego elewacji, 
d) dachy o nachyleniu ”oJaci do 35°; 

5) nasadzenie co najmniej jednego drzewa na 50,0 m² ”owierzchni biologicznie czynnej; 
6) dopuszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, maJej architektury, doj`ć 

i dojazdów; 
7) miejsca ”arkingowe dla samochodów osobowych, wyliczone wedJug nastę”ujących wskauników: 

a) 1 miejsce na 40 m² ”owierzchni uwytkowej usJug handlu, jednak nie mniej niw 1, 
b) 1 miejsce na 5 miejsc konsumpcyjnych w obiektach usJug gastronomii jednak nie mniej niw 3, 
c) 3 miejsca na 100 m² ”owierzchni uwytkowej usJug innych, jednak nie mniej niw 3Ł 

2Ł Śla terenu UU1 ustala się: 

1) strefę buforową o szeroko`ci 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, o nastę”ujących zasadach zago-

spodarowania: 

a) dopuszczenie budowy sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, komunikacji ”ieszej oraz ele-

mentów maJej architektury, 
b) zakaz sytuowania zabudowy, 

c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 90%, 

d) ”okrycie terenu, za wyjątkiem miejsc realizacji obiektów infrastruktury technicznej, ”asem ro`lin-

no`ci o szeroko`ci minimum 10,0 m, 

e) zastosowanie wszystkich ”ięter ro`linno`ci, 
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f) udziaJ w drzewostanie minimum 40% ro`lin zimozielonych, 

g) zakaz budowy urządzeL reklamowych, 
h) zakaz budowy miejsc parkingowych; 

2) do”uszczenie obsJugi komunikacyjnej ”o”rzez nie więcej niw dwa zjazdy z drogi publicznej klasy G. 

3Ł Śla terenów UU2, UU3, UU4, UU5 ustala się obsJugę komunikacyjną ”o”rzez nie więcej niw dwa 
zjazdy z drogi publicznej klasy L, D lub KDW. 

4Ł Śla terenów UU1, UU3, UU4, UU5 ustala się uwzględnić uwarunkowania wynikające z § 16. 

§ 34. Śla terenu UA1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usJug administracji; 
2) przeznaczenie uzu”eJniające - zabudowa usJug nieuciąwliwych z wyJączeniem usJug obsJugi samochodów; 
3) nastę”ujące ”arametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu, 

b) zwartą ”ierzeję zabudowy wyznaczoną na rysunku ”lanu, 
c) maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy na 0,7, 
d) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 10%, 
e) minimalną ”owierzchnię dziaJki na 1000 m², 
f) dowolną szeroko`ć frontu dziaJki; 

4) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy: 
a) budynki od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, 

b) wysoko`ć zabudowy do 15,0 m, z do”uszczeniem usytuowania dominanty wysoko`ciowej 
o wysoko`ci do 25,0 m, 

c) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu ”oJaci od 38º do 45º; 
5) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 
6) obsJugę komunikacyjną ”o”rzez jeden zjazd z ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KX1; 

7) budowę co najmniej 15 miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych; 
8) dopuszczenie budowy miejsc parkingowych w obrębie terenu KS2 oraz KP1Ł 

§ 35. Śla terenu UO1 ustala się: 

1) przeznaczenie - zabudowa usJug o`wiaty; 
2) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 
3) nastę”ujące ”arametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu, 

b) maksymalny wskaunik zabudowy na 0,2, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 60%, 
d) minimalną ”owierzchnię dziaJki na 2000 m², 
e) dowolną szeroko`ć frontu dziaJki, 
f) wysoko`ć ogrodzeL do 1,8 m, 

g) budowę infrastruktury towarzyszącej jak maJa architektura, ”lace zabaw, urządzenia s”ortowe; 
4) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy: 

a) budynki o 2 kondygnacjach nadziemnych, 

b) wysoko`ci zabudowy do 10,0 m, 

c) dowolną geometrię dachu i dowolny kąt nachylenia ”oJaci, 
d) zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych, jako materiaJu wykoLczeniowego elewacji; 

5) budowę co najmniej 5 miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowych; 
6) obsJugę komunikacyjną ”o”rzez jeden zjazd z drogi publicznej oznaczonej symbolem KDL4 i KDD6. 

§ 36. Śla terenu UK1 ustala się: 

1) przeznaczenie - usJugi kultu religijnego; 
2) nastę”ujące ”arametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu, 

b) maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy na 0,4, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 30%, 
d) minimalną ”owierzchnię dziaJki na 3000 m², 
e) dowolną szeroko`ć frontu dziaJki, 
f) budowę miejsc gromadzenia od”adów staJych w wydzielonych pomieszczeniach w budynkach 

lub wolno stojących, zadaszonych obiektach, o nie”rze”uszczalnej ”osadzce, wysoko`ci do 3,5 m, 
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g) wysoko`ć ogrodzeL do 1,8 m, 

h) zakaz stosowania w ogrodzeniach betonowych elementów ”refabrykowanych; 
3) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy: 

a) dopuszczenie utrzymania, przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy na warunkach okre`lo-

nych w planie, 

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci od 10º do 60º, 
c) budynek ko`cioJa o dowolnej wysoko`ci, 
d) dla zabudowy towarzyszącej, budynki do 2 kondygnacji nadziemnych i wysoko`ci do 10,0 m, 

e) dla zabudowy towarzyszącej nawiązanie do formy architektonicznej budynku ko`cioJa ”rzez za-

stosowanie w pokryciu dachu i elewacjach elementów nawiązujących kolorem i materiaJem do 
uwytych w budynku ko`cioJa; 

4) do”uszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, maJej architektury, doj`ć 
i dojazdów; 

5) obsJugę komunikacyjną ”o”rzez jeden zjazd z drogi KDG1; 

6) budowę co najmniej 15 miejsc ”arkingowych dla samochodów osobowychŁ 

§ 37. Śla terenu US1 ustala się: 

1) przeznaczenie - zabudowa usJug s”ortu i rekreacji; 

2) nastę”ujące ”arametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu, 

b) minimalną ”owierzchnię dziaJki na 5000 m², 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 75%, 
d) wskaunik ”owierzchni zabudowy na maksimum 0,2, 
e) dowolną szeroko`ć frontu dziaJki; 

3) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy: 
a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 

b) budynki o wysoko`ci do 10,0 m, 

c) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci od 15º do 30º, 
d) zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych jako materiaJu wykoLczeniowego elewacji, 

4) dopuszczenie stosowania nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych; 

5) dopuszczenie sytuowania toalet publicznych; 

6) do”uszczenie budowy urządzeL technicznych i infrastruktury związanej z funkcją rekreacyjno-s”ortową; 
7) dopuszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, maJej architektury, doj`ć 

i dojazdów; 
8) budowę co najmniej 1 miejsca ”arkingowego dla samochodów osobowych na kawde roz”oczęte 50 m² 

”owierzchni zabudowy, jednak nie mniej niw 2; 
9) uwzględnić uwarunkowania wynikające z § 16. 

§ 38. Śla terenu R1 ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny rolnicze; 

2) zakaz sytuowania budynków za wyjątkiem obiektów gos”odarczych związanych z ”rodukcją rolną, 
budowli związanych z komunikacją oraz obiektów infrastruktury technicznej; 

3) dopuszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznejŁ 

§ 39. Śla terenu P1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - zabudowa usJugowa; 
3) nastę”ujące ”arametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu, 

b) maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy na 0,7, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 10%, 
d) nasadzenie co najmniej jednego drzewa na 50 m² ”owierzchni biologicznie czynnej, 
e) minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej na 3000 m², 
f) dowolną szeroko`ć frontu dziaJki; 

4) nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych, 

b) wysoko`ć zabudowy do 15,0 m, 
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c) wysoko`ć do 25,0 m dla budynków z elementami technologicznymi oraz budowli wolno stoją-
cych będących instalacjami ”rzemysJowymi lub urządzeniami technicznymi, 

d) dowolną geometrię dachu i nachyleniu ”oJaci do 25º; 
5) dopuszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, maJej architektury, doj`ć 

i dojazdów; 
6) obsJugę komunikacyjną ”oszczególnych dziaJek ”o”rzez nie więcej niw 2 zjazdy z drogi publicznej kla-

sy Z lub L; 

7) budowę co najmniej 1 miejsca ”arkingowego dla samochodów osobowych na kawde 100 m² ”o-

wierzchni uwytkowej obiektów ”rodukcyjnych oraz 200 m² ”owierzchni skJadów i magazynów; 
8) uwzględnić uwarunkowania wynikające z § 16. 

§ 40. Śla terenów ź1 i Z2 ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny zieleni nieurządzonej; 
2) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej; 
3) dopuszczenie budowy komunikacji pieszej i rowerowej oraz sieci infrastruktury technicznej; 

4) do”uszczenie budowy elementów maJej architektury; 

5) zachowanie obszaru w stanie naturalnym, w szczególno`ci wystę”ujących na nim zadrzewieL oraz 
wód ”owierzchniowychŁ 

§ 41. Śla terenów źI1, źI2 i źI3 ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny zieleni izolacyjnej; 

2) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej; 
3) dopuszczenie budowy sieci infrastruktury technicznej; 

4) do”uszczenie budowy infrastruktury towarzyszącej jak maJa architektura, elementy komunikacji ”ie-

szej i rowerowej; 

5) nasadzenie zadrzewieL izolacyjnych z zastosowaniem wszystkich ”ięter ro`linno`ci i minimalnym 

udziaJem 40% ro`linno`ci zimozielonejŁ 

§ 42. Śla terenu źC1 ustala się: 

1) przeznaczenie - teren cmentarza; 

2) utrzymanie i renowację ”omnika oraz nagrobków; 
3) zachowanie ukJadu zadrzewieL; 
4) zakaz grzebania. 

§ 43. 1Ł Śla terenów KŚG1, KŚG2 i KŚG3 ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny dróg ”ublicznych klasy G; 
2) wy”osawenie w chodniki po obu stronach jezdni; 

3) o`wietlenie drogiŁ 

2. Dla terenu KDG1 - fragmentu drogi gJównej ustala się: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakaz sytuowania nowych zjazdówŁ 

3Ł Śla terenu KŚG2 ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających na 25,0 m oraz zgodnie z rysun-

kiem planu. 

4. Śla terenu KŚG3 ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających na 25,0 m z lokalnym poszerzeniem. 

5Ł Śla terenów KŚG2, KŚG3 ustala się uwzględnić uwarunkowania wynikające z § 16. 

§ 44. 1Ł Śla terenów KŚź1, KŚź2, KŚź3 i KŚź4 ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny dróg ”ublicznych klasy ź; 
2) wy”osawenie w chodnik; 

3) o`wietlenie drogiŁ 

2. Dla terenu KDZ1 - fragmentu drogi zbiorczej i KŚź2 ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z wymiarowaniem na rysunku planu. 

3. Dla terenu KDZ3 i KŚź4 ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających na 20,0 m. 
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§ 45. 1Ł Śla terenów KŚL1, KŚL2, KŚL3, KŚL4, KŚL5 i KŚL6 ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny dróg ”ublicznych klasy L; 
2) wy”osawenie w chodnik; 

3) o`wietlenie drogiŁ 

2Ł Śla terenu KŚL1 ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających w istniejących granicach. 

3Ł Śla terenów KŚL2, KŚL5, KŚL6 ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających na 15,0 m. 

4Ł Śla terenów KŚL3 i KŚL4 ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie z wymiarowa-

niem na rysunku planu. 

§ 46. 1Ł Śla terenów KŚŚ1, KŚŚ2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, KDD7, KDD8, KDD9, KDD10, KDD11, 

KDD12, KDD13, KDD14, KDD15, KDD16, KDD17, KDD18 i KŚŚ19 ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny dróg ”ublicznych klasy Ś; 
2) szeroko`ć jezdni na minimum 5,0 m; 

3) wy”osawenie w chodnik; 

4) o`wietlenie drógŁ 

2Ł Śla terenów KŚŚ2, KŚŚ15 i KŚŚ19 ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających w istnieją-
cych granicach. 

3Ł Śla terenu KŚŚ13 ustala się: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających na 10,0 m, 

2) zakaz zjazdu na drogę KŚG2Ł 

4. Dla terenu KDD18 ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających na 12,0 m z lokalnym posze-

rzeniem zwymiarowanym na rysunku planu. 

5Ł Śla terenów KŚŚ1, KŚŚ3, KŚŚ4, KŚŚ5, KŚŚ6, KŚŚ7, KŚŚ8, KŚŚ9, KŚŚ10, KŚŚ11, KŚŚ12, 
KŚŚ14, KŚŚ16, KŚŚ17 ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających na 12,0 m. 

6Ł Śla terenu KŚŚ16 ustala się skrzywowanie z ulicą JagieJJy w miejscu lokalnego poszerzenia w po-

Judniowej czę`ci terenuŁ 

7Ł Śla terenów KŚŚ14, KŚŚ17, KŚŚ18 ustala się uwzględnić uwarunkowania wynikające z § 16. 

§ 47. 1Ł Śla terenów KŚW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8, KDW9 i KDW10 

ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny dróg wewnętrznych; 
2) zakaz grodzenia; 

3) zastosowanie nawierzchni rozbieralnej, za wyjątkiem terenu KŚW10Ł 

2. Śla terenów KŚW1, KŚW2, KŚW3, KŚW4, KŚW5, KŚW6, KŚW7, KŚW8 ustala się szeroko`ć w li-
niach rozgraniczających w istniejących granicachŁ 

3Ł Śla terenu KŚW9 szeroko`ć w liniach rozgraniczających na 8,0 m. 

4Ł Śla terenu KŚW10 ustala się: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających na 10,0 m; 

2) uwzględnić uwarunkowania wynikające z § 16. 

§ 48. 1Ł Śla terenów KX1, KX2, KX3, KX4, KX5, KX 6, KX 7 i KX 8 ustala się: 

1) przeznaczenie - tereny komunikacji pieszo-jezdnej; 

2) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruktury technicznej oraz elementów maJej architektury; 
3) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych, betonu wylewanego za wyjątkiem obiektów, o których 

mowa w § 25 ust. 5 i 6. 

2Ł Śla terenów KX1, KX2 i KX3 ustala się: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających na 12,0 m; 

2) dopuszczenie budowy miejsc parkingowych; 

3) nasadzenie drzew w odstę”ach nie większych niw 12,0 m. 
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3Ł Śla terenów KX4, KX5 i KX6 ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających na 6,0 m. 

4. Śla terenów KX7 i KX8 ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. 

5Ł Śla terenu KX7 ustala się zakaz zjazdu na drogę KŚG2Ł 

§ 49. 1Ł Śla terenów KS1 i KS3 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny ”arkingów; 
2) dopuszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, maJej architektury, doj`ć 

i dojazdówŁ 

2Ł Śla terenu KS1 ustala się udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 7%Ł 

3Ł Śla terenu KS3 ustala się udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 15%Ł 

§ 50. Śla terenu KS2 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny parkingów; 
2) dopuszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, maJej architektury, doj`ć 

i dojazdów; 
3) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 15% zlokalizowanej w pasie o szeroko`ci mini-

mum 5,0 m wzdJuw terenów KŚL4 i KDL5; 

4) minimalną ”owierzchnie dziaJki na 5000 m²; 
5) nasadzenie drzew w odstę”ach nie większych niw 10,0 m w pasie powierzchni biologicznie czynnej, 

o którym mowa w pkt 3; 

6) strefę buforową o szeroko`ci 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, o nastę”ujących zasadach zago-

spodarowania: 

a) dopuszczenie budowy sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, komunikacji ”ieszej oraz ele-

mentów maJej architektury, 
b) zakaz sytuowania zabudowy, 

c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 90%, 
d) pokrycie terenu, za wyjątkiem miejsc budowy obiektów infrastruktury technicznej, ”asem ro`lin-

no`ci o szeroko`ci minimum 7,0 m, 

e) zastosowanie wszystkich warstw ro`linno`ci, 
f) udziaJ w drzewostanie minimum 40% ro`lin zimozielonych, 
g) zakaz budowy urządzeL reklamowych, 
h) zakaz budowy miejsc parkingowych. 

§ 51. Śla terenu KP1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - teren placu publicznego; 

2) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 
3) budowę maJej architektury; 
4) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na minimum 10%; 

5) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych, betonu wylewanego oraz betonowej kostki brukowej; 

6) dopuszczenie budowy parkingu podziemnego; 

7) do”uszczenie budowy maksymalnie 15 miejsc ”arkingowych usytuowanych wzdJuw granicy z tere-

nem KDL4. 

§ 52. Śla terenów ś1, ś2, ś3, ś4, ś5, ś6, ś7, ś8, ś9 i ś10 ustala się: 

1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej; 

2) dopuszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, maJej architektury, doj`ć 
i dojazdów; 

3) odlegJo`ć `cian bez otworów drzwiowych i wentylacyjnych, wnętrzowej stacji transformatorowej od 
granicy sąsiedniej dziaJki na co najmniej 1,5 m. 

RozdziaJ 8 

Prze”isy koLcowe 

§ 53. W zakresie ”otrzeb obronno`ci i bez”ieczeLstwa ”aLstwa ustala się: 

1) sytuowanie syren w celu alarmowania i ”owiadomienia mieszkaLców w ”rzy”adku zagroweL; 
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2) dla syren, o których mowa w pkt 1, takie rozmieszczenie, z uwzględnieniem istniejących i ”rojekto-

wanych syren, aby swym zasięgiem ”okryJy teren objęty ”lanem; 
3) ”rzystosowanie o`wietlenia zewnętrznego do systemu wygaszania i zaciemniania. 

§ 54. Ustala się stawkę ”rocentową, wynikającą ze wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wyniku 

uchwalenia planu miejscowego: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami KŚG, KŚź, KŚL, KŚŚ, KX i KP w wysoko`ci 1%; 
2) dla terenów niewymienionych w pkt 1 w wysoko`ci 30,0%Ł 

§ 55. Do czasu zabudowy i zagos”odarowania ”oszczególnych terenów zgodnie z okre`lonym w ”la-

nie ”rzeznaczeniem, mowna je tymczasowo uwytkować w s”osób dotychczasowy lub uwytkować do ”ro-

dukcji rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej, w formie terenów zieleni, z zakazem utrwalania ich tymczaso-

wego uwytkowania oraz sytuowania obiektów budowlanych związanych z tymczasowym uwytkowaniemŁ 

§ 56. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Choszczna. 

§ 57. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

BogusJaw SzymaLski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr IV/45/2011 

Rady Miejskiej w Choszcznie 

z dnia 1 lutego 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr IV/45/2011 

Rady Miejskiej w Choszcznie 

z dnia 1 lutego 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭChoszczno śｬ 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Choszcznie rozstrzyga, 

co nastę”uje: 

”odtrzymuje się s”osób roz”atrzenia uwag Burmistrza Choszczna, które zostaJy zJowone w wyniku 

ogJoszenia i obwieszczenia z dnia 21 czerwca 2010 r. o wyJoweniu do ”ublicznego wglądu ”rojektu miej-

scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭChoszczno śｬ w Choszcznie - terenów w ”oJudniowo-

wschodniej czę`ci miasta w rejonie ul. WJadysJawa JagieJJyŁ 

S”osób roz”atrzenia uwag zostaJ ”rzedstawiony w wykazie uwag do miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego, stanowiącym integralną czę`ć niniejszego rozstrzygnięciaŁ 

WYKAZ UWAG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Wykaz dotyczy ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭChoszczno śｬ 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr IV/45/2011 

Rady Miejskiej w Choszcznie 

z dnia 1 lutego 2011 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś ŚOTŹCźĄCś SPOSOBU RśALIźACJI, źAPISANŹCH W PLANIE, 

INWESTYCJI Z źAKRśSU INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK 
WIASNŹCH GMINŹ ORAź źASAŚ ICH FINANSOWANIA 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 216, ust. 2, pkt 1 ustawy z 26 listopada 

1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) 

Rada Miejska w ChoszcznieŁ rozstrzyga co nastę”uje: 
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