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UCHWAIA NR L/431/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Drawsko Pomorskie. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 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), Rada 

Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLV/400/2006 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 

2006 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie oraz po stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko Pomorskie ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/59/2003 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Drawsko Pomorskie, uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie, obejmującą obszar 
o Jącznej ”owierzchni 5,84 ha, oznaczoną na rysunku zmiany planu. 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

w miejscowo`ci Jankowo, o”racowany w skali 1:1000; 

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

ny dla terenu objętego zmianą ”lanu; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Na rysunku zmiany ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

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

3) obowiązujące linie zabudowy, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) obiekty i obszary w”isane do rejestru zabytkówŁ 

4. Ustala się ”odziaJ obszaru zmiany planu, o którym mowa w § 1, na tereny okre`lone na rysunku 
zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi symbolami: 1K; 2E; 3U,Ut,MN; 4ZP; 5MN; 

6Uk,Uo,Ut; 7KP, 8MN, 9ZP, 10U,Ut,Ua; 11U,Ut,MN; 12U,Ut,MN 13KDW, 14KDW. 

§ 2. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów - na rysunku zmiany planu oznaczono symbolami 

”odstawowe ”rzeznaczenie terenów, o których mowa w § 1 ust. 4: 

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Uk,Uo,Ut - teren zabudowy usJug kultury, teren zabudowy usJug o`wiaty, teren zabudowy usJug turystyki; 
3) U,Ut,MN - teren zabudowy usJugowej, tereny zabudowy usJug turystyki, teren zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej; 

4) U,Ut,Ua - teren zabudowy usJugowej, tereny zabudowy usJug turystyki, teren zabudowy usJug admi-

nistracji, 

5) ZP - teren zieleni urządzonej, 
6) KP - teren placu publicznego; 

7) E - teren obiektów i urządzeL elektroenergetycznych (trafostacja), 
8) K - teren obiektów i urządzeL kanalizacji; 
9) KDW - teren ulic wewnętrznychŁ 
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§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) wysoko`ć zabudowy okre`lono w dalszych ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; 
2) wysoko`ć zabudowy ”omocniczej (gos”odarczej, garawowej) - 1 kondygnacja + ”oddasze nieuwyt-

kowe, nie wywej niw 5 m nad poziom terenu; 

3) geometrię dachów okre`lono w dalszych ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; 
4) ustala się ”okrycie dachów ”ochyJych dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiaJem da-

chówko”odobnym w odcieniach czerwieni, odcieniach brązu, antracytu; 
5) ustala sie odbudowę kamiennego ogrodzenia na terenie 10U,Ut od strony ”oJudniowej; 
6) ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawieL kolorystycz-

nych w ramach jednego budynku; 

7) ustala się nastę”ujące ”oJowenie kalenic budynków na terenach 3U,Ut; 10U,Ut,Ua; 11U,Ut,MN; 

12U,Ut,MN - co najmniej 90% Jącznej dJugo`ci kalenic dachów, równolegJa do linii rozgraniczenia 

z ulicami lub terenem 7KP, 

8) do wykoLczenia elewacji nakazuje się stosowanie materiaJów tradycyjnych takich jak cegJa ”eJna, cegJa 

silikatowa, drewno, kamieL naturalny, tynk cementowo-wapienny w kolorze biaJym lub piaskowym; 

9) ustala się lokalizację zabudowy gos”odarczej, garawowej oraz wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej 

na terenie 10U,Ut,Ua w odsunięciu od obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odle-

gJo`ci nie mniejszej niw caJkowita dJugo`ci bocznej `ciany budynku zlokalizowanego na froncie dziaJki 
(w obowiązującej lub nie”rzekraczalnej linii zabudowy); 

10) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych; 
11) nową zabudowę (budynki) lokalizować z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii 

zabudowy, okre`lonych na rysunku zmiany planu; 

12) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy: 
a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej parteru: do 0,5 m, 

b) balkonów, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp: do 1,5 m, 

c) innych elementów tjŁ ”rzedsionków, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwni-

ce: do 1,0 m; 

d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami; 

13) na terenie objętym zmianą ”lanu zakazuje się realizacji no`ników reklamowych wolnostojących; 
14) do”uszcza się realizację no`ników reklamowych w formie tablic (szyldów) reklamowych mocowanych 

do elewacji budynków lub ogrodzeL, o Jącznej ”owierzchni no`nika, mierzonej ”o obrysie zewnętrz-
nym nie większej niw 1,5 m2; 

15) ustala się maksymalną wysoko`ć ogrodzeL - 1,5 m i nakazuje się zastosowanie do ich wykonania 
materiaJów takich jak: cokoJy i sJu”y z kamienia naturalnego lub cegJy ”eJnej, ”rzęsJa stalowe (kute 
lub s”awane), weliwne odlewaneŁ 

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

1) na obszarze objętym zmianą ”lanu brak obiektów i terenów objętych ochroną w rozumieniu przepi-

sów o ochronie przyrody; 

2) do nasadzeL nalewy uwywać rodzimych, zgodnych z siedliskiem i wystę”ujących w zabytkowym par-

ku gatunków drzew i krzewówŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na rysunku zmiany planu oznaczono budynek dawnego spichlerza wpisany do rejestru zabytków ”od 
nr 971 z dnia 17 ”audziernika 1977 r. oraz fragment ”arku dworskiego w”isany do rejestru zabytków 
pod nr 1151 z dnia 18 marca 1982 r. objęte ochroną konserwatorską zgodnie z ”rze”isami odrębnym; 

2) caJy obszar zmiany planu wraz z obiektami na nim usytuowanymi, są terenami rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej. 

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

struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez istniejącą ”oza granicami zmiany ”lanu ulice, ulicę 
13KDW, 14KDW i teren placu publicznego oznaczonego symbolem 7KP; 

2) dla caJego obszaru zmiany ”lanu nalewy za”ewnić wykonanie ”eJnego uzbrojenia w ”odstawową sieć 
infrastruktury technicznej ”owiązaną z istniejącymi sieciami oraz mowliwo`ć ”odJączenia do niej tere-

nów w zakresie: 

a) wodociągu o minimalnej `rednicy 90 mm, 
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b) kanalizacji sanitarnej o minimalnej `rednicy 63 mm (dla kanalizacji tJocznej) i 150 mm (dla kanali-

zacji grawitacyjnej), 

c) sieci energetycznej niskiego lub `redniego na”ięcia, 
d) sieci gazowej, 

e) sieci kanalizacji deszczowej; 

3) w zakresie wodociągu ”rojektuje się ”rzyJączenie terenów do wodociągu, gminnego, alternatywne 

zaopatrzenie w wodę nastą”i ze studni publicznych zlokalizowanych poza terenem zmiany planu, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) w zakresie kanalizacji sanitarnej: `cieki od”rowadzić do sieci; 
5) w zakresie sieci energetycznej ustala się - obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne n/n lun s/n przy-

Jączone do istniejącej na terenie 2ś stacji transformatorowej lub innej stacji transformatorowych ”oJo-

wonej ”oza granicami zmiany planu; 

6) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo - do”uszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych; 
7) ustala się zachowanie istniejącego systemu melioracyjnego; w ”rzy”adku konieczno`ci jego narusze-

nia nalewy zastosować rozwiązanie zastę”cze zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
8) od”ady nalewy gromadzić w pojemnikach na terenie posesji i od”rowadzać je zgodnie z polityką od”a-

dową gminy 

§ 7. Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) ”rzestrzeL ”lacu ”ublicznego na terenie 7KP winna być realizowana jako ”rzestrzeL re”rezentacyjna, 
urządzona i wy”osawona wurządzenia ”omocnicze oraz maJą architekturę, w jednolitej stylistyce; 

2) nawierzchnia ”lacu na terenie 7KP winna być realizowana jako kamienna: np. bruk lub kostka bruko-

wa, lub ”Jyty kamienne; 

3) nawierzchnie ulic 13KDW i 14KŚW winny być realizowane jako kamienne lub kompozycje elementów 
kamiennych i drobnowymiarowych elementów betonowych n”Ł kostka betonowa ty”u ｭstarobrukｬ. 

§ 8. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich uwytkowaniu: 

1) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaga-

niami obrony cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi; 

2) zakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre`lonych 

w ”rze”isach odrębnych, z wyjątkiem o`rodków wypoczynkowych i hoteli oraz obiektów i urządzeL 
infrastruktury technicznej. 

§ 9. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się wydzielenie terenów zgodnie z liniami rozgraniczającymi, okre`lonymi na rysunku 

zmiany planu; 

2) ”odziaJ na dziaJki budowlane istniejący (granice dziaJek na mapie geodezyjnej) i zasady ”odziaJu (”ro-

jektowane granice dziaJek fakultatywne) okre`lono na rysunku zmiany planu; 

3) do”uszcza się inny ”odziaJ dziaJek na zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

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

renów - zakazuje się tymczasowego zagospodarowania i uwytkowania terenu na inne cele niw okre`lone 

w ustaleniach zmiany planu. 

§ 11. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,37 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1K: 

1) przeznaczenie terenu - teren obiektów i urządzeL kanalizacji; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu, 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

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

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielos”adowy, ”Jaski 
c) kąt nachylenia dachu - do 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - do 250 m2 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu i ulicy 13KW, 

b) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej `łn lub nłn, 
c) parkowanie - minimum 1 miejsce; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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§ 12. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,0436 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbo-

lem 2E: 

1) przeznaczenie terenu - teren obiektów i urządzeL elektroenergetycznych (trafostacja); 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu, 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - ”ochyJe wielos”adowe do zachowania; 
c) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 50% powierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 14KDW, 

b) energia elektryczna - z sieci na”owietrznej `łn, 
c) wody opadowe - rozsączane ”owierzchniowo w ramach terenu, 

d) parkowanie - minimum 1 miejsce; 

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

§ 13. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,06 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

3U,Ut, MN: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy usJug turystyki (z wyJączeniem 

”ól namiotowych i karawaningowych), teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu ”rzy zachowaniu 
nastę”ujących warunków: 
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 1000 m2, 

c) kąt ”oJowenia granic w stosunku do linii rozgraniczenia z ulicami i terenem 7KP - 90o+/- 15o; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 do 3 kondygnacji (w tym ”oddasze), nie więcej niw 12,0 m, 

b) geometria dachów - ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, ustala się nadbudowę jednokondygnacyj-

nych budynków z dachami ”Jaskimi, 

c) nachylenie ”oJaci dachów - 40odo 50o, 

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

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu, ulicy 13KDW, 14KDW, 

b) woda - z sieci gminnej ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu i ulicy 13KDW lub 14KDW, 

c) energia elektryczna - z sieci kablowej ”oJowonej w ulicy poza granicami planu, ulicy 13KDW, 

14KŚW lub bez”o`rednio ze stacji transformatorowej na terenie 2E; 

d) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej; 

e) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, 

f) parkowanie - minimum 1 miejsce na dwa miejsce noclegowe, 1 miejsce dla pojazdu komunikacji 

zbiorowej, 1 miejsce dla zabudowy mieszkaniowej wJa`ciciela obiektu usJugowego; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 14. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,17 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 4ZP: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszczalne obiekty towarzyszące - plac zabaw, maJa architektura, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 90% ”owierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: dojazd - z ulicy ”oJowonej ”oza 
granicami zmiany planu, 

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

§ 15. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 0,28 ha, oznaczonych na rysunku zmiany planu 

symbolami 5MN (0,16 ha),8MN (0,12ha): 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji, nie wywej niw 7,5 m, 
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b) geometria dachu - dachy ”ochyJe dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - 40 - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - do terenu 5MN z ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu, do terenu 8MN z terenu 

7KP, 

b) woda - z sieci gminnej ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu, 

c) energia elektryczna - z sieci kablowej n/n w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu lub 

z terenu 7KP, 

d) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu lub 

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 7KP, 

e) wody opadowe - rozsączane ”owierzchniowo, 
f) parkowanie - minimum 1 miejsce na terenie dziaJki; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 16. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,0921 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbo-

lem 6Uk,Uo,Ut: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJug kultury, teren zabudowy usJug o`wiaty, teren zabudowy 
usJug turystyki; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się odbudowę zabytkowego s”ichlerza na ”otrzeby nowej funkcji; 
b) nakazuje się zachowanie ”ierwotnych gabarytów i wystroju zewnętrznego budynku s”ichlerza, 
c) zakaz rozbudowy obiektu, 

d) geometria dachów - do zachowania, 

e) kąt nachylenia ”oJaci dachowych - do zachowania, 

f) nawierzchnie utwardzone na terenie, nakazuje się realizować jako kamiennej (nawierzchnia brukowa); 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - poprzez teren 7KP, 

b) woda - z sieci wodociągowej na terenie 7KP, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej n/n na terenie 7KP, 

d) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego na terenie 7KP, 

e) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, 

f) parkowanie - zakaz parkowania na terenie; 

5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany ”lanu oznaczono obiekt w”isany do rejestru zabytków ”od 
nr 971 - obowiązują wymogi ”rze”isów odrębnych; 

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

§ 17. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,54 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 7KP: 

1) przeznaczenie terenu - teren placu publicznego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 

niw 10% ”owierzchni terenu; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu, 

b) energia elektryczna - z sieci kablowej w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu, 

c) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej; 

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

§ 18. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,86 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 9ZP: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej (”ark ”odworski); 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) teren stanowi czę`ć większej nieruchomo`ci ”arku, 
b) zakaz ”odziaJu terenu; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalne obiekty - ciągi s”acerowe (o nawierzchni ”rze”uszczalnej), maJa architektura, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 95% ”owierzchni terenu; 
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4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: dojazd - z terenów ”rzylegJych, 
5) ochrona zabytków - obszar w”isany do rejestru zabytków ”od nr 1151 - obowiązują wymogi przepi-

sów odrębnych; 
6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 19. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,13 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

10U,Ut,Ua: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy usJug turystyki, (z wyJączeniem 

”ól namiotowych i karawaningowych), teren zabudowy usJug administracji, do”uszcza się realizację 
jednego mieszkania wbudowanego w obiekt usJugowy bądu obiekt usJug turystyki (na wydzielonej 
dziaJce) lub wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla wJa`ciciela obiektu (na wy-

dzielonej dziaJce), zlokalizowanego w zgodnie ustaleniami§ 3 pkt 9; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu ”rzy zachowaniu 
nastę”ujących warunków: 
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 50 m, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 5000 m2, 

c) kąt ”oJowenia granic w stosunku do linii rozgraniczenia z ulicą i terenem 7KP - 90o+/- 15o; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (w tym ”oddasze), nie wywej niw 10,0 m, 

b) geometria dachów - ”ochyJe dwu- lub wielos”adowe, ustala się nadbudowę jednokondygnacyj-

nych budynków z dachami ”Jaskimi, 

c) nachylenie ”oJaci dachów - 40odo 50o, 

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

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy poza granicami zmiany planu i terenu 7KP, 

b) woda - z sieci w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany, 

c) energia elektryczna - z sieci kablowej n/n w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu, 

d) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu, 

e) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, 

f) parkowanie - minimum 1 miejsce na dwa miejsce noclegowe, 1 miejsce dla pojazdu komunikacji 

zbiorowej, 1 miejsce dla zabudowy mieszkaniowej wJa`ciciela obiektu usJugowego; 
5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 20. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,36 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

11U,Ut,MN: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy usJug turystyki (z wyJączeniem ”ól namiotowych 

i karawaningowych), teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w typie historycznej zabu-

dowy folwarcznej (np. tzw. czworaki lub tzw. dwojaki), 

b) zakazuje się realizacji zabudowy gos”odarczej i garawowej wolnostojącej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu przy zachowaniu 

nastę”ujących warunków: 
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 800 m2, 

c) kąt ”oJowenia granic w stosunku do linii rozgraniczenia z ulicą - 90o+/- 15o; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje (w tym ”oddasze), nie więcej niw 10,0 m, 

b) geometria dachów - ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie ”oJaci dachów - 40odo 50o, 

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

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 13KDW, 

b) woda - z sieci gminnej ”oJowonej w ulicy 13KDW, 

c) energia elektryczna - z sieci kablowej ”oJowonej w ulicy 13KDW, 

d) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 13KDW; 

e) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 13KDW, 
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f) parkowanie - minimum 1 miejsce na dwa miejsce noclegowe, 1 miejsce dla pojazdu komunikacji 

zbiorowej, 1 miejsce dla zabudowy mieszkaniowej wJa`ciciela obiektu usJugowego; 
5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 21. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,64 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

12U,Ut,MN: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy usJug turystyki (z wyJączeniem 

”ól namiotowych i karawaningowych), teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w typie histo-

rycznej zabudowy folwarcznej (np. tzw. czworaki lub tzw. dwojaki); 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu ”rzy zachowaniu 
nastę”ujących warunków: 
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 1000 m2, 

c) kąt ”oJowenia granic w stosunku do linii rozgraniczenia z ulicą - 90o+/- 15o; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje (w tym ”oddasze), nie więcej niw 10,0 m, 

b) geometria dachów - ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie poJaci dachów - 40odo 50o, 

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

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 13KDW i terenu 7KP, 

b) woda - z sieci gminnej ”oJowonej w ulicy 13KDW lub terenie 7KP, 

c) energia elektryczna - z sieci kablowej ”oJowonej w ulicy 13KDW lub terenie 7KP, 

d) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 13KDW lub terenie 7KP; 

e) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 13KDW lub terenie 7KP, 

f) parkowanie - minimum 1 miejsce na dwa miejsce noclegowe, 1 miejsce dla pojazdu komunikacji 

zbiorowej, 1 miejsce dla zabudowy mieszkaniowej wJa`ciciela obiektu usJugowego; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 22. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 0,29 ha, oznaczonych na rysunku zmiany planu 

symbolami 13KDW (0,2 ha),14KDW (0,0904 ha): 

1) przeznaczenie terenu - tereny ulic wewnętrznych, 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 

a) tereny ulic wyznaczają linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

b) zakazuje się ”odziaJów terenu ulic; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) na terenie ulic, ograniczonym liniami rozgraniczającymi, mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia 
technicznego podziemnego, 

b) na terenie ulic, ograniczonym liniami rozgraniczającymi, nalewy zrealizować o`wietlenie uliczne, 
4) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 23. Śla obszaru okre`lonego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwaJy, tracą moc ustalenia miejscowego pla-

nu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie uchwalonego uchwaJą Nr XXIV/196/96 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie aktualizacji planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie (ŚzŁ UrzŁ WojŁ KoszaliLskiego Nr 20, poz. 67; z 1998 r. 

Nr 31, poz. 220). 

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

Województwa źachodnio”omorskiego. 

Przewodniczący Rady 

 

JarosJaw źduLczyk 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr L/431/2010 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr L/431/2010 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 53 ｦ 6128 ｦ Poz. 1070 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr L/431/2010 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie - obszar ｭJankowoｬ 

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

nym (Dz. U. 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 

Miejska w Drawsku Pomorskim rozstrzyga, co nastę”uje: 
Do projektu zmiany ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu 
na `rodowisko, nie wniesiono uwagŁ 
 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr L/431/2010 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie - obszar ｭJankowoｬ 

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 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 Miejska w Drawsku Pomorskim okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców tjŁ urządzenie terenu ”lacu ”ublicznego 7KP, budowa drogi wewnętrznej oznaczonej symbo-

lem 13KŚW oraz budowa sieci kanalizacji wodociągowej i sanitarnej w ulicy 13KDW zgodnie z art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) - stanowią 
zdania wJasne gminy. 

2. Finansowanie inwestycji o których mowa w § 1 ust. 1, odbywać się będzie z budwetu gminy na 

mocy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146), przy czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej gminy, 

2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnychŁ 
3Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, mŁ inŁ, ustawą 

Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym i ustawą 
Prawo ochrony `rodowiskaŁ 

§ 2. 1. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii związane z dziaJaniami inwestycyjnymi 

realizowanymi przez gminę (”rzyJącza energetyczne lub gazowe) realizowane będą w s”osób okre`lony 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, 
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poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; 

z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, 

poz. 104) przez dystrybutora energii. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 odbywać się będzie z budwetu gminy na mo-

cy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz stosownych umów zawartych z dystrybutorem energii. 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo energetyczne, Prawo budowlane i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
1070 
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UCHWAIA NR LII/337/10 

 RADY MIEJSKIEJ W IOBźIś 

 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iobez, 
obszar ｭDrawskaｬ. 

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

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

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

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

Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w Iobzie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XX/124/08 Rady Miejskiej w Iobzie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego fragmentu obrębu 
ｭKoJdrąbｬ, gmina Iobez, obszar ｭDrawskaｬ oraz po stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL 

i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Iobez ”rzyjętym uchwaJą Nr XXVI/226/01 Rady 

Miejskiej w Iobzie z dnia 31 marca 2001 r., zmienionym uchwaJą Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Iobzie 

z dnia 28 marca 2007 r., zmienionym uchwaJą Nr L/317/10 Rady Miejskiej w Iobzie z dnia 25 lutego 

2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar o Jącznej 
powierzchni 73,08 ha, oznaczony na rysunku planu. 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭDrawskaｬ, opraco-

wany w skali 1:1000; 

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

ny dla terenu objętego ”lanem; 

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

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

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

nie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

4. Ustala się ”odziaJ obszaru ”lanu, na tereny okre`lone na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi 

i oznaczone symbolami: 1U,P; 2P,U; 3IT,ZP; 4IT,ZP; 5P,U; 6PU; 7U,P; 8P,U; 9P,U; 10E; 11ZL; 12ZL; 

13Rz (P,U); 14P,U; 01KDW. 


