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UCHWAIA NR III/13/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W ŚĘBNIś 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Śębno. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 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 123, poz. 803, 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 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Śębnie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Rady Miejskiej w Śębnie Nr XLI/292/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Śębno, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL niniejszej uchwaJy 

z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śębno 
(uchwaJa Rady Miejskiej w Śębnie Nr LVI/402/2010 z dnia 27 maja 2010 r.), uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

2Ł Plan obejmuje obszar ”oJowony w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Śębno, o Jącznej ”o-

wierzchni 26,44 ha. 

3Ł Granice miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ”rzedstawione zostaJy na rysunku 
planu w skali 1:500 stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł Przedmiotem ”lanu są tereny o funkcji: zabudowy mieszkaniowej, usJugowej, ”rodukcyjnej, maga-

zynowej oraz rzemie`lniczej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjnąŁ 

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

1) zaJącznik graficzny Nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

2) zaJącznik graficzny Nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Śębno, 
3) zaJącznik nr 3 - stanowiący o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
4) zaJącznik nr 4 - stanowiący o s”osobie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego; 

6Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ｭnieprzekraczalnej linii zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linię regulacyjną, ”oza którą niedo”usz-

czalne jest sytuowanie budynków oraz budowli naziemnych nie będących liniami ”rzesyJowymi, sie-

ciami uzbrojenia terenu oraz ciągami komunikacyjnymi; 
2) ｭobowiązującej linii zabudowyｬ - nalewy rozumieć linię regulującą zabudowę danej dziaJki lub zes”oJu 

dziaJek, na której winny być umieszczane `ciany frontowe budynków lub ich czę`ć ”rzy s”eJnieniu 
”ozostaJych ustaleL niniejszej uchwaJyŁ Ustalenie nie dotyczy takich elementów jak schody, balkony, 
oka”y dachu, które mogą być wysunięte ”oza obowiązującą linię zabudowy jednak nie więcej niw 1,1 m; 

7. Nie zdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć zgodnie z ”rze”isami szczególnymi; 
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RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego ksztaJtowania ”rzestrzeni 
”ublicznych, scalania oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy ustala się: 

1) istniejącą trwaJą zabudowę kubaturową zlokalizowaną w liniach regulacyjnych ulic zachować do zu-

wycia technicznego; 
2) uciąwliwo`ć kawdej inwestycji musi się zamknąć w granicach wJasnej dziaJki; 
3) do”uszcza się lokalizację garawy oraz budynków gos”odarczych i urządzeL infrastruktury technicznej 

wewnątrz dziaJki; 
4) na terenach o funkcji MN wolnostojąca zabudowa garawowa i gos”odarcza musi być realizowana, 

jako jednokondygnacyjna i o maksymalnej wysoko`ci zabudowy - 6 m; 

5) wymagania geometrii dachu nie dotyczą ”oJaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wej-

`ciami, werandami, ogrodami zimowymiŁ 

2. W granicach ”lanu wyznacza się nastę”ujące tereny do przeprowadzenia procedury scalania i po-

dziaJu: 16KŚŚ (czę`ć), 30MN, 31KŚŚ, 32MN, 33MN, 34źP, 35KŚW, 36MW, 38ś oraz 40KŚLŁ 

3. W zakresie zasad i warunków scalania, Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

1) do”uszcza się scalanie, Jączenie i ”odziaJ dziaJek, uwzględniając ”arametry zawarte w ustaleniach szcze-

góJowych; 
2) w ”rzy”adku terenów dróg lokalnych, dojazdowych, wewnętrznych oraz ciągów ”ieszo - jezdnych 

do”uszcza się scalanie i ”odziaJ lub Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o dowolnych parametrach; 

3) nowy ukJad granic musi umowliwiać obsJugę kawdej dziaJki w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

dostę” do drogi ”ublicznej lub wewnętrznejŁ 

4. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ”lanem zezwala się na dotychczasowe uwytkowanie 
terenu. 

5. Ustala się, we terenami ”rzestrzeni ”ublicznych są ogólnodostę”ne tereny komunikacyjneŁ 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i przyrody: 

1Ł nalewy zastosować rozwiązania techniczne wykluczające mowliwo`ć ”rzedostania się zanieczysz-

czeL do ”odJowa gruntowego; 

2Ł dziaJalno`ć ”rodukcyjna, usJugowa i magazynowa, istniejących i ”lanowanych obiektów równych 
funkcji, nie mowe ”owodować obniwenia standardów wymaganych ”rze”isami szczególnymi dla sąsiadują-
cych terenów; 

3. wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone, z wyjątkiem wód otwartych, ”laców budów, ”o-

winny być ”okryte zielenią, stanowić więc ”owinny tzwŁ ”owierzchnie biologicznie czynne; 

4Ł obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytko-

wej gruntów; 

5Ł zbędne masy ziemne ”owstaJe w czasie realizacji inwestycji nalewy ”rzetrans”ortować w miejsce 

wskazane ”rzez Burmistrza lub wykorzystać do nowego uksztaJtowania terenu dziaJki budowlanej; 

6Ł zakaz w”rowadzania nie oczyszczonych `cieków do wód ”owierzchniowych i podziemnych; 

7. zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych norm zanieczyszczenia `ro-

dowiska ”oza granicami ”rzynalewnej im dziaJki lub wywoJujących w obrębie swojej dziaJki nieodwracalne 

zmiany `rodowiska; 

8. gromadzenie i usuwanie od”adów nalewy organizować zgodnie z miejskim systemem gromadzenia 

od”adów, ”o ich wstę”nej segregacji; 

9Ł obszar objęty ”lanem miejscowym zlokalizowany jest w granicach GJównego źbiornika Wód Pod-

ziemnych (GZWP 134 - Śębno); 

10. w granicach planu zlokalizowane są siedliska ”taków objętych ochroną gatunkowąŁ 
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§ 4. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 lutego 2011 r., znak: NK.4.4131/26/2011[SA] Wojewo-

da Zachodniopomorski stwierdziJ niewawno`ć § 4 uchwaJy) 

§ 5. źasady realizacji ”lanu wynikające z prze”isów odrębnych: 

1Ł Przewidzieć nalewy alternatywny system zao”atrzenia w wodę, w przypadku awarii zasilania sys-

temu sieci magistralnych, z innych uródeJ wody, n”Ł: studni ”ublicznychŁ 

2. Teren objęty miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego nalewy wJączyć w system wy-

krywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania o zagroweniachŁ 

3Ł źabudowę i zagos”odarowanie terenu realizować zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 6. Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyjnego: 

1. Śla wszelkich inwestycji na terenach objętych ”lanem, nalewy za”ewnić w granicach wJasnej dziaJki 
od”owiednią, ze względu na funkcję i wielko`ć obiektu, ilo`ć miejsc ”ostojowych, jednak nie mniejszą niw: 

1) 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny; 

2) 1 miejsce ”ostojowe dla samochodu osobowego na kawde 20 m² ”owierzchni uwytkowej lokalu han-

dlowego lub usJugowego; 
3) 1 miejsce ”ostojowe dla samochodu osobowego na kawde 10 miejsc w lokalach gastronomicznych, 

klubach; 

4) 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych. 

2. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 lutego 2011 r., znak: NK.4.4131/26/2011[SA] Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdziJ niewawno`ć § 6 ust. 2 uchwaJy) 

3. Realizacja inwestycji bez zapewnienia wymaganej liczby miejsc parkingowych jest niedopuszczalna. 

§ 7. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1Ł Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznych w liniach rozgraniczających ciągów 
komunikacyjnych. 

2Ł Śla urządzeL i sieci infrastruktury technicznej uwytkownik jest zobowiązany za”ewnić dostę” lub 
”rzebudować kolizyjne odcinkiŁ 

3. Zaopatrzenie w wodę ”itną nastą”i z istniejącego wodociągu w ulicy Cegielnianej (3KDL) i ulicy De-

mokracji (19KDL)Ł Rurociągi nalewy ”o”rowadzić w ukJadzie ”ier`cieniowym ze względu na ”otrzeby ””owŁ 

4Ł Od”rowadzenie `cieków sanitarnych będzie się odbywać w ukJadzie grawitacyjno-ci`nieniowym: 

1) do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w drogach 3KDL, 19KDL, 10KDD, 16KDD, 25KDD, 17KDD, 

26KPJ; 

2) do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) ”rojektowana sieć kanalizacji sanitarnej kierowana będzie do ”rze”om”owni `cieków (6K) oraz kolek-

torem tJocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 
4) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 lutego 2011 r., znak: NK.4.4131/26/2011[SA] Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdziJ niewawno`ć § 7 ust. 4 pkt 4 uchwaJy) 

5Ł Od”rowadzenie wód deszczowych będzie się odbywać w ukJadzie grawitacyjno-ci`nieniowym: 

1) do istniejącego kolektora wód deszczowych w ulicy Cegielnianej (3KDL); 

2) do ”rojektowanych kolektorów wód deszczowych w pasach technicznych ulic rozpatrywanego terenu; 

3) ”rojektowana sieć kanalizacji deszczowej kierowana będzie do ”rze”om”owni `cieków (6K) oraz ko-

lektorem tJocznym do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej; 
4) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 lutego 2011 r., znak: NK.4.4131/26/2011[SA] Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdziJ niewawno`ć § 7 ust. 5 pkt 4 uchwaJy) 
5) do momentu wybudowania sieci kanalizacji deszczowej od”rowadzanie wód o”adowych odbywać się 

będzie ”owierzchniowo do gruntu; 
6) ”rzy ”rojektowaniu kanalizacji deszczowej nalewy ”rzewidzieć rurociągi z retencjąŁ 

6. Zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej niskiego ci`nienia w ulicach: Cegielnianej (3KDL), 

Śemokracji (19KŚL), Le`nej (25KŚŚ, 29KŚŚ) oraz sieci ”rojektowanej zasilanej z wywej wymienionych 
ulicŁ O”cjonalnie do”uszcza się zasilenie ”rojektowanej sieci z rurociągu `redniego ci`nienia zlokalizowa-

nego w ulicy Ofiar Katynia (poza obszarem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). 
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7. Zaopatrzenie w energię cie”lną wariantowo z ”rojektowanej sieci cie”Jowniczej lub z wJasnych ko-

tJowni i uródeJ alternatywnych zlokalizowanych na terenie ”oszczególnych terenówŁ Śo”uszcza się wszyst-

kie uródJa energii cie”lnej z ukierunkowaniem na mniej uciąwliwe dla `rodowiskaŁ 

8. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

1) zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie: 
a) z istniejących stacji transformatorowych S-2507 ｭDemokracjiｬ (11E), 

b) ze stacji transformatorowych zlokalizowanych poza obszarem miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego tj.: S-2436 ｭMasarniaｬ, S-2436 ｭ9 Majaｬ, 
c) z nowo”rojektowanych stacji transformatorowych 15ł0,4kV ty”u wnętrzowego (37ś, 38ś)Ł 

2) doprowadzenie energii elektrycznej do ”oszczególnych terenów liniami kablowymi zlokalizowanymi 
w pasach technicznych projektowanych i istniejących dróg ”ublicznych - dotyczy linii kablowych ni-

skiego oraz `redniego na”ięcia; 
3) szacunkowe za”otrzebowanie na energię elektryczną dla obszaru miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego wynosi 1200kW. 

9. W ramach obsJugi telekomunikacyjnej ustala się ”rowadzenie linii telekomunikacyjnych w liniach 

rozgraniczających ulic jako linie kabloweŁ 

10. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zaleca się lokalizowanie `mietników indy-

widualnie dla kawdej ”osesjiŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych: 

1. Teren o symbolu 1KDD ”rzeznaczony na drogę dojazdowąŁ 

1) Powierzchnia terenu: 0,21ha; 

2) Ustalenia komunikacyjne: droga gminna - dojazdowa; 

3) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia 12 m, dJugo`ć okoJo 140 m, 

b) chodnik obustronnie, 

c) nawierzchnia utwardzana, 

d) droga zakoLczona placem do zawracania w czę`ci ”óJnocnej, 
e) wielko`ć ”lacu do zawracania w liniach rozgraniczających - 25/25 m; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””ow.: ”rojektowana minimalnie Ø 125, 
b) sieć gazowa: ”rojektowana minimalnie Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 200, 
d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 200; 

2. Teren o symbolu 2P,U przeznaczony na cele zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usJugowejŁ 

1) Powierzchnia terenu: 0,45ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjna, magazynowa i usJugowa; 
3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 50% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 12 m, 

e) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 18° - 45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 
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4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 1500 m² z obowiązkiem zachowania dojaz-

du do drogi publicznej 1KDD, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu nowych dziaJek wynosi 25 m, 

d) mowliwo`ć Jączenia dziaJek; 
5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

a) zgodnie z § 3, 

b) nalewy w”rowadzić zieleL izolacyjną wysoką wokóJ dziaJek; 
6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z drogi 1KDD, 

c) do”uszcza się lokalizację ”arkingu ”odziemnego (garawu) w czę`ci ”odziemnej budynku lub ”od 
terenem niezabudowanym, ”od warunkiem zastosowania rozwiązaL technicznych nie powodują-
cych uciąwliwo`ci dla mieszkaLców; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do ”rojektowanego kolektora sanitarnego w drodze 1KDD, 

b) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych grawitacyjnie do projektowanej kanalizacji desz-

czowej w drodze 1KDD, 

c) zaopatrzenie w wodę z ”rojektowanego wodociągu w drodze 1KDD, 

d) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 1KDD; 

3. Teren o symbolu 3KDL ”rzeznaczony na drogę lokalnąŁ 

1) Powierzchnia terenu: 0,58ha; 

2) Przeznaczenie terenu: droga gminna - lokalna; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 12 m do 16 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, dJugo`ć okoJo 
325 m, 

b) chodnik obustronnie, 

c) nawierzchnia utwardzana; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””ow.: istniejąca Ø 100, Ø 150, Ø 200, 
b) sieć gazowa: istniejąca Ø 160, ”rojektowana Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: istniejąca Ø 150 - Ø 300, 
d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: istniejąca Ø 500; 

4. Teren o symbolu 4MN przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

1) Powierzchnia terenu: 0,73ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jako funkcję uzu”eJniającą do”uszcza 
się, lokalizowanie ”omieszczeL dla ”otrzeb indywidualnego miejsca ”racy, o powierzchni nieprzekra-

czającej 30% ”owierzchni caJkowitej lokalu mieszkalnegoŁ 
3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 35% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 12 m, 

e) zabudowa od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,6 m; 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 36 ｦ 5086 ｦ Poz. 635 

 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 1000 m² z zachowanym dojazdem bezpo-

`rednim do drogi ”ublicznej, 
b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 

”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 22 m; 

5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zgodnie z § 3; 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z dróg 3KŚL, 16KŚŚ; 
8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do istniejącego kolektora sanitarnego w drodze 3KDL, 

b) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu w drodze 3KDL, 

c) zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 3KDL, 

d) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu lub kanalizacji deszczowej 

w drodze 3KDL. 

5. Teren o symbolu 5U,MN ”rzeznaczony na cele zabudowy usJugowej i magazynowej, z dopuszcze-

niem lokalizacji mieszkaL na ”otrzeby wJa`ciciela usJugŁ 

1) Powierzchnia terenu: 0,78ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa i magazynowa. Śo”uszcza się lokalizację mieszkaL na 
”otrzeby wJa`ciciela usJug; 

3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 50% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 12 m, 

e) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45° dla zabudowy mieszkaniowej oraz 18-45° 

dla zabudowy usJugowej i magazynowej, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,6 m; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 1300 m² z zachowaniem bez”o`redniego 

dojazdu do drogi publicznej, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 25 m; 

5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

a) zgodnie z § 3, 

b) nalewy w”rowadzić zieleL izolacyjną wysoką wokóJ dziaJek; 
6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z dróg ”ublicznych 15KŚŚ i 16KDD; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do istniejącego kolektora sanitarnego w drodze 16KDD, 17KDD, 

b) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych grawitacyjnie do projektowanej kanalizacji desz-

czowej w drodze 16KDD, 17KDD, 

c) zaopatrzenie w wodę z ”rojektowanego wodociągu w drodze 16KDD, 17KDD, 

d) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 16KDD, 

17KDD. 
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6. Teren o symbolu 6K - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - ”rze”om”ownie `cieków sa-

nitarnych i deszczowych. 

1) Powierzchnia terenu: 0,01ha; 

2) Przeznaczenie terenu: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - przepom”ownia `cieków sani-

tarnych i deszczowych; 

3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: projektowana przepompownia - ”rzyjąć obiekt 
ty”owy, obowiązują odrębne ”rze”isy; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 
5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

a) zgodnie z § 3, 

b) w”rowadzić zieleL izolacyjną wokóJ dziaJki; 
6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi 16KDD; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: obsJuga z sieci zlokalizowanych w drodze 16KDD. 

7. Teren o symbolu 7U,MN ”rzeznaczony na cele zabudowy usJugowej i magazynowej z dopuszcze-

niem lokalizacji mieszkaL na ”otrzeby wJa`ciciela usJugŁ 

1) Powierzchnia terenu: 1,26ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa i magazynowa. Śo”uszcza się lokalizację mieszkaL na 
”otrzeby wJa`ciciela usJug; 

3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 50% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 12 m, 

e) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45° dla zabudowy mieszkaniowej oraz 18-45° 

dla zabudowy usJugowej i magazynowej, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,6 m; 

4) źasady dotyczące tymczasowego zagos”odarowania terenu: Śo”uszcza się nadbudowę lub ”rzebu-

dowę budynków istniejących na terenie i wykraczających ”oza linię zabudowyŁ źakazuje się odbudo-

wy niniejszych budynków lub ich rozbudowy ”oza linią zabudowyŁ 
5) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 1300 m² z zachowaniem bez”o`redniego 
dojazdu do drogi publicznej, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 25 m; 

6) źasady ochrony `rodowiska i przyrody 

a) zgodnie z § 3, 

b) nalewy w”rowadzić zieleL izolacyjną wysoką wokóJ dziaJek; 
7) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

8) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z drogi 3KDL i/lub 10KDD; 

9) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do istniejącego kolektora sanitarnego w drodze 3KDL, 

b) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu w drodze 3KDL, 

c) zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 3KDL, za-

opatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu niskiego lub `redniego, 
d) od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”owych grawitacyjnie do istniejącej kanalizacji deszczo-

wej w drodze 3KDL. 
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8. Teren o symbolu 8U,MN ”rzeznaczony na cele zabudowy usJugowej i magazynowej z dopuszcze-

niem lokalizacji mieszkaL na ”otrzeby wJa`ciciela usJug; 

1) Powierzchnia terenu: 0,33ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa i magazynowa. Śo”uszcza się lokalizację mieszkaL na ”otrze-

by wJa`ciciela usJug; 
3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 50% ”owierzchni dziaJki, 
b) b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) d) wysoko`ć zabudowy do 12 m, 

e) e) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, 

f) f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzyle-

gJego do budynku, 
h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30 - 45° dla zabudowy mieszkaniowej oraz 18-45° 

dla zabudowy usJugowej i magazynowej, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na powierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,6 m; 

4) źasady dotyczące tymczasowego zagos”odarowania terenu: Śo”uszcza się nadbudowę lub ”rzebu-

dowę budynków istniejących na terenie i wykraczających ”oza linię zabudowyŁ źakazuje się odbudo-

wy niniejszych budynków lub ich rozbudowy ”oza linią zabudowyŁ 
5) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 1300 m² z zachowanym dojazdem bezpo-

`rednim do drogi ”ublicznej, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki wynosi 25 m; 

6) źasady ochrony `rodowiska i przyrody 

a) zgodnie z § 3, 

b) nalewy w”rowadzić zieleL izolacyjną wysoką wokóJ dziaJek; 
7) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

8) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna drogi 19KŚL, 10KŚŚ; 
9) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do istniejącego kolektora sanitarnego w drodze, 19KDL, 10KDD, 

b) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu w drodze 19KDL, 10KDD, 

c) zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 19KDL 

i projektowanego 10KDD, 

d) wody opadowe i roztopowe odprowadzane grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej w drodze 10KDL 

lub 19KDL. 

9. Teren o symbolu 9MN przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

1) Powierzchnia terenu: 0,54ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jako funkcję uzu”eJniającą do”uszcza 
się, lokalizowanie ”omieszczeL dla ”otrzeb indywidualnego miejsca ”racy, o powierzchni nieprzekra-

czającej 30% ”owierzchni caJkowitej lokalu mieszkalnego. 

3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 30% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 10 m, 

e) zabudowa 2 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 
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h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) do”uszczalna suma ”owierzchni wolnostojących budynków garawowych i gospodarczych to 50 m², 
k) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,6 m; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 750 m² z zachowanym dojazdem bezpo-

`rednim do drogi ”ublicznej, 
b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 

”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki wynosi 16 m; 

5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zgodnie z § 3; 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z drogi 3KDL; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 

a) od”rowadzenie `cieków do istniejącego kolektora sanitarnego w drodze 3KDL, 

b) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu w drodze 3KDL, 

c) zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 3KDL, 

d) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu lub do kanalizacji desz-

czowej w drodze 3DKL. 

10. Teren o symbolu 10KDD ”rzeznaczony na drogę dojazdowąŁ 

1) Powierzchnia terenu: 0,19ha; 

2) Przeznaczenie terenu: droga gminna - dojazdowa; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 10 do 12 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, dJugo`ć okoJo 110 m; 

b) chodnik obustronnie, 

c) nawierzchnia utwardzana, 

d) droga zakoLczona ”lacem do zawracania, 

e) wielko`ć ”lacu do zawracania w liniach rozgraniczających - 23/23 m; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””owŁ: istniejąca Ø 100, 

b) sieć gazowa: ”rojektowana Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: istniejąca Ø 200, 

d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 250. 

11. Teren o symbolu 11E obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa. 

1) Powierzchnia terenu: 270 m²; 
2) Przeznaczenie terenu: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - istniejąca stacja transformato-

rowa; 

3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) ”owierzchnia zabudowy dziaJki - maksymalnie 30 m², 
b) wysoko`ć zabudowy do 4 m, 

c) dach, o kącie nachylenia ”oJaci - 18 - 45°; 

d) do”uszcza się lokalizację stacji ty”u kontenerowego; 
e) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów budowlanych; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się wy-

dzielenie czę`ci terenu nie wykorzystanego na ”otrzeby elektroenergetyki celem ”owiększenia tere-

nów sąsiednich (8U,MN); 
5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zgodnie z § 3; 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi 19KDL; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej; 

a) zasilanie z kabla SN w drodze 19KDL, 

b) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu; 
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12. Teren o symbolu 12KPJ przeznaczony na ciąg ”ieszo - jezdny. 

1) Powierzchnia terenu: 0,07ha; 

2) Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo - jezdny; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 8 do 10 m - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nawierzchnia utwardzana, nieprzepuszczalna lub wykonana z ”Jyt awurowych lub kostki brukowej 
na przepuszczalnej warstwie; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej: ”rojektowana Ø 50, istniejące ”rzyJącze Ø 32, 
b) sieć gazowa: ”rojektowana Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: istniejąca Ø 200, 
d) sieć kanalizacji deszczowej: ”rzykanaliki w”ustów deszczowych ”rojektowane minimalnie Ø 150 

do kanalizacji deszczowej w drodze 10KDD; 

13. Teren o symbolu 13U ”rzeznaczony na cele zabudowy usJugowej i magazynowej. 

1) Powierzchnia terenu: 0,48ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa i magazynowa; 

3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 12 m., 

e) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 18-45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 

j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 
minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,6 m. 

4) źasady dotyczące tymczasowego zagos”odarowania terenu: Śo”uszcza się nadbudowę lub ”rzebu-

dowę budynków istniejących na terenie i wykraczających ”oza linię zabudowyŁ źakazuje się odbudo-

wy niniejszych budynków lub ich rozbudowy ”oza linią zabudowyŁ 
5) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 1300 m² z zachowaniem bez”o`redniego 
dojazdu do drogi publicznej, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 25 m; 

6) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

a) zgodnie z § 3, 

b) nalewy w”rowadzić zieleL izolacyjną wysoką wokóJ dziaJek; 
7) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

8) Ustalenia komunikacyjne 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z drogi 10KŚŚ iłlub ciągu ”ieszo - jezdnego 12KPJ; 

9) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do istniejącego kolektora sanitarnego w drodze 12KPJ, 

b) zaopatrzenie w wodę z istniejącego lub ”rojektowanego wodociągu w drodze 12KPJ, 10KDD, 

c) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 12KPJ, 

10KDD, 

d) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych grawitacyjnie do istniejącej kanalizacji deszczo-

wej w drodze 12KPJ, 10KDD. 

14. Teren o symbolu 14U ”rzeznaczony na cele zabudowy usJugowej i magazynowej. 

1) Powierzchnia terenu: 0,75ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa i magazynowa; 
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3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% ”owierzchni dziaJki; 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 30% ”owierzchni dziaJki; 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu; 

d) wysoko`ć zabudowy do 12 m; 

e) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych; 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej; 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku; 

h) dachu dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 18-45°; 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej; 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,6 m. 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 1300 m² z zachowaniem bez”o`redniego 

dojazdu do drogi publicznej, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 25 m; 

5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

a) zgodnie z § 3, 

b) nalewy w”rowadzić zieleL izolacyjną wysoką wokóJ dziaJek; 
6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6; 

b) obsJuga komunikacyjna z drogi 17KDD; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do istniejącego kolektora sanitarnego w drodze 17KDD; 

b) zaopatrzenie w wodę z ”rojektowanego wodociągu w drodze 17KDD; 

c) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 17KDD; 

d) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych grawitacyjnie; 

15. Teren o symbolu 15C obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - cie”JowniaŁ 

1) Powierzchnia terenu: 1,94ha; 

2) Przeznaczenie terenu: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - cie”Jownia; 
3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 50% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, 

d) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

e) wysoko`ć zabudowy do 16 m (nie dotyczy elementów infrastruktury niezbędnych dla ”rawidJo-

wego funkcjonowania cie”Jowni); 
4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu; 
5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

a) zgodnie z § 3, 

b) nalewy w”rowadzić zieleL izolacyjną wysoką wokóJ terenu; 
6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z drogi publicznej 3KDL; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do istniejącego kolektora sanitarnego w drodze 3KDL, 

b) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu w drodze 3KDL, 

c) zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 3KDL, 

d) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu, lub do kolektora w drodze 

3KDL, 

e) zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w granicach terenu (S-2547 

ｭKotJowniaｬ). 
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16. Teren o symbolu 16KDD ”rzeznaczony na drogę dojazdową. 

1) Powierzchnia terenu: 0,82ha; 

2) Przeznaczenie terenu: droga gminna - dojazdowa; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 12 do 20 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, dJugo`ć okoJo 667 m, 

b) chodnik jednostronnie wzdJuw terenów zainwestowanych, 
c) nawierzchnia utwardzana; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””owŁ: projektowana Ø 100, 

b) sieć gazowa: Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: istniejąca Ø 300, projektowana minimalnie Ø 250, 

d) sieć kanalizacji sanitarnej ci`nieniowa: ”rojektowana minimalnie Ø 100, 

e) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 250, 

f) sieć kanalizacji deszczowej ci`nieniowa: ”rojektowana minimalnie Ø 250. 

17. Teren o symbolu 17KDD ”rzeznaczony na drogę dojazdową. 

1) Powierzchnia terenu: 0,48ha; 

2) Przeznaczenie terenu: droga gminna - dojazdowa; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 12 do 28 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, dJugo`ć okoJo 
350 m, 

b) chodnik obustronnie, 

c) nawierzchnia utwardzana; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””ow.: projektowana minimalnie Ø 100, 

b) sieć gazowa: istniejąca i projektowana Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: istniejąca Ø 300, 

d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 250. 

18. Teren o symbolu 18UR,MN ”rzeznaczony na cele zabudowy usJugowo - rzemie`lniczej z funkcją 
mieszkaniowąŁ 

1) Powierzchnia terenu: 2,96ha; 

2) Przeznaczenie terenu: istniejąca zabudowa usJugowo - rzemie`lnicza z funkcją mieszkaniową - do-

”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę w ramach obecnej funkcji ”rzy s”eJnieniu warunków zapisanych 

w pkt 3-8; 

3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 12 m, 

e) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30 - 45° dla zabudowy mieszkaniowej oraz 18-45° 

dla zabudowy rzemie`lniczej i gospodarczej, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 1300 m² z zachowanym dojazdem bezpo-

`rednim do drogi ”ublicznej lub ciągu ”ieszo - jezdnego, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 25 m; 

5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zgodnie z § 3; 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 
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7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z dróg 19KŚL, 17KŚŚ, 25KŚŚ oraz ”ublicznego ciągu ”ieszo - jezdnego 

26KPJ; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do istniejącego kolektora sanitarnego w drodze 19KDL, 17KDD, 25KDD, 

26KPJ, 

b) zaopatrzenie w wodę z istniejącego lub ”rojektowanego wodociągu w drodze 19KDL, 17KDD, 25KDD, 

26KPJ, 

c) zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 19KDL, 17KDD, 

25 KDD, 26KPJ, 

d) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu lub sieci kanalizacji desz-

czowej w terenach 19KDL, 17KDD, 25KDD, 26KPJ. 

19. Teren o symbolu 19KDL ”rzeznaczony na drogę lokalnąŁ 

1) Powierzchnia terenu: 0,79ha; 

2) Przeznaczenie terenu: droga gminna - lokalna; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 14 do 20 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, dJugo`ć okoJo 486 m, 

b) od ”óJnocnego koLca drogi chodnik obustronnie, na ”ozostaJym odcinku chodnik jednostronnie 
wzdJuw terenów zainwestowanych, 

c) nawierzchnia utwardzana; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””owŁ: istniejąca Ø 100, 

b) sieć gazowa: istniejąca Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: istniejąca Ø 200, 

d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: projektowana minimalnie Ø 250. 

20. Teren o symbolu 20U ”rzeznaczony na cele zabudowy usJugowej i magazynowej. 

1) Powierzchnia terenu: 1,48ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa i magazynowa; 

3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 12 m, 

e) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 18 - 45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni minimalnie 

60% i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m, 

k) wzdJuw granicy z terenem 21MN nalewy w”rowadzić ”as zieleni izolacyjnej (zimozielonej) o szero-

ko`ci minimalnie 5 m; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci 
a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnie powierzchni 1300 m² z zachowaniem bez”o`redniego 

dojazdu do drogi publicznej, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°; 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 25 m; 

5) Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

a) zgodnie z § 3, 

b) zakaz realizacji obiektów szkodliwych dla `rodowiska, 
c) w ”rzy”adku realizacji obiektów uciąwliwych dla `rodowiska, nalewy wykonać ra”ort oddziaJywa-

nia inwestycji na `rodowisko, 
d) nalewy w”rowadzić zieleL izolacyjną wysoką wokóJ dziaJek; 
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6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z dróg 16KŚŚ i 17KDD; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) odprowadzenie `cieków do istniejącego kolektora sanitarnego w drodze 16KDD i 17KDD, 

b) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych grawitacyjnie do projektowanej kanalizacji desz-

czowej w drodze 16KDD i 17KDD, 

c) zaopatrzenie w wodę z ”rojektowanego wodociągu w drodze 16KDD i 17KDD, 

d) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 16KDD 

i 17KDD. 

21. Teren o symbolu 21MN przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

1) Powierzchnia terenu: 1,14ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jako funkcję uzu”eJniającą do”uszcza 
się, lokalizowanie ”omieszczeL dla ”otrzeb indywidualnego miejsca ”racy, o powierzchni nieprzekra-

czającej 30% ”owierzchni caJkowitej lokalu mieszkalnego; 
3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 35% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 10 m, 

e) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachu dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnie powierzchni 800 m² z zachowanym dojazdem bezpo-

`rednim do drogi ”ublicznej, 
b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 

”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 22 m; 

5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zgodnie z § 3; 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z dróg ”ublicznych 16KŚŚ, 17KŚŚ, 22KŚŚ; 
8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do ”rojektowanego kolektora sanitarnego w drodze 16KDD, 22KDD lub 

istniejącego w drodze 17KDD, 

b) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu lub sieci kanalizacji desz-

czowej w terenach 16KDD, 17KDD, 22KDD, 

c) zaopatrzenie w wodę z ”rojektowanego wodociągu w drodze 16KDD, 22KDD, 

d) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 

16KDD, 22KDD. 

22. Teren o symbolu 22KDD ”rzeznaczony na drogę dojazdowąŁ 

1) Powierzchnia terenu: 0,17ha; 

2) Przeznaczenie terenu: droga gminna dojazdowa; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 12 m, dJugo`ć okoJo 135 m, 

b) chodnik obustronnie, 

c) nawierzchnia utwardzana; 
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4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””owŁ: projektowana minimalnie Ø 100, 

b) sieć gazowa: ”rojektowana Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 200, 

d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 250. 

23. Teren o symbolu 23U,MN przeznaczony na cele zabudowy usJugowej z dopuszczeniem lokalizacji 

mieszkaL na ”otrzeby wJa`ciciela usJugŁ 

1) Powierzchnia terenu: 0,59ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa. Śo”uszcza się lokalizację mieszkaL na ”otrzeby wJa`cicie-

la usJug; 
3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 12 m, 

e) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m, 

k) wzdJuw granicy z terenem 24MN nalewy w”rowadzić ”as zieleni izolacyjnej (zimozielonej) o szero-

ko`ci minimalnie 5 m; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnie powierzchni 800 m² z zachowaniem bez”o`redniego do-

jazdu do drogi publicznej, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 22 m; 

5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

a) zgodnie z § 3, 

b) zakaz realizacji obiektów szkodliwych dla `rodowiska, 
c) w ”rzy”adku realizacji obiektów uciąwliwych dla `rodowiska, nalewy wykonać ra”ort oddziaJywa-

nia inwestycji na `rodowisko, 
d) nalewy w”rowadzić zieleL izolacyjną wysoką wokóJ dziaJek; 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z drogi publicznej 16KDD i 22KDD; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do ”rojektowanego kolektora sanitarnego w drodze 16KDD lub 22KDD, 

b) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych grawitacyjnie do projektowanej kanalizacji desz-

czowej w drodze 16KDD lub 22KDD, 

c) zaopatrzenie w wodę z ”rojektowanego wodociągu w drodze 16KDD lub 22KDD, 

d) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 16KDD 

lub 22KDD. 

24. Teren o symbolu 24MN przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

1) Powierzchnia terenu: 1,28ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jako funkcję uzu”eJniającą do”uszcza 
się, lokalizowanie ”omieszczeL dla ”otrzeb indywidualnego miejsca pracy, o powierzchni nieprzekra-

czającej 30% ”owierzchni caJkowitej lokalu mieszkalnego; 
3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 35% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 36 ｦ 5096 ｦ Poz. 635 

 

c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 10 m, 

e) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachu dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

4) źasady dotyczące tymczasowego zagos”odarowania terenu: Śo”uszcza się nadbudowę lub ”rzebu-

dowę budynków istniejących na terenie i wykraczających ”oza linię zabudowyŁ źakazuje się odbudo-

wy niniejszych budynków lub ich rozbudowy ”oza linią zabudowyŁ 
5) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 800 m² z zachowanym dojazdem bezpo-

`rednim do drogi ”ublicznej lub ciągu ”ieszo - jezdnego; 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°; 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki wynosi 22 m; 

6) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zgodnie z § 3; 

7) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

8) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z dróg ”ublicznych 16KŚŚ, 22KŚŚ, 25KŚŚ oraz ciągu ”ieszo - jezdnego 

28KPJ; 

9) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do ”rojektowanego kolektora sanitarnego w drodze 16KDD, 22KDD lub 

istniejącego w drodze 25KDD, 28KPJ, 

b) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu lub sieci kanalizacji desz-

czowej w terenach 16KDD, 22KDD, 25KDD, 28KPJ, 

c) zaopatrzenie w wodę z ”rojektowanego wodociągu w drodze 16KDD, 22KDD, 

d) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 16KDD, 

28KPJ lub istniejącego w drodze 25KDD; 

25. Teren o symbolu 25KDD ”rzeznaczony na drogę dojazdową. 

1) Powierzchnia terenu: 0,41ha; 

2) Przeznaczenie terenu: gminna droga - dojazdowa; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia zgodna z rysunkiem ”lanu, dJugo`ć okoJo 111 m, 

b) chodnik obustronnie, 

c) nawierzchnia utwardzana; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””owŁ: istniejący Ø 32, projektowana minimalnie Ø 100, 

b) sieć gazowa: istniejąca Ø 100, projektowana Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: istniejąca Ø 200, 

d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 250. 

26. Teren o symbolu 26KPJ ”rzeznaczony na ciąg ”ieszo - jezdny. 

1) Powierzchnia terenu: 0,11ha; 

2) Ustalenia funkcjonalne: ”ubliczny ciąg ”ieszo - jezdny; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 8 do 13 m; 

b) nawierzchnia utwardzana, nieprzepuszczalna lub wykonana z ”Jyt awurowych lub kostki brukowej 
na przepuszczalnej warstwie; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””owŁ: istniejący Ø 25, projektowana minimalnie Ø 100, 

b) sieć gazowa: istniejąca Ø 100, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: istniejąca Ø 200, 

d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 300. 
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27. Teren o symbolu 27U ”rzeznaczony na cele zabudowy usJugowej i magazynowej. 

1) Powierzchnia terenu: 2,03ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa i magazynowa; 

3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 12 m, 

e) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 15 - 45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

4) źasady dotyczące tymczasowego zagos”odarowania terenu: Śo”uszcza się nadbudowę lub ”rzebu-

dowę budynków istniejących na terenie i wykraczających ”oza linię zabudowyŁ źakazuje się odbudo-

wy niniejszych budynków lub ich rozbudowy ”oza linią zabudowyŁ 
5) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnie powierzchni 2000 m² z zachowaniem bez”o`redniego 
dojazdu do drogi publicznej, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 25 m; 

6) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

a) zgodnie z § 3, 

b) zakaz realizacji obiektów szkodliwych dla `rodowiska, 
c) w ”rzy”adku realizacji obiektów uciąwliwych dla `rodowiska, nalewy wykonać ra”ort oddziaJywa-

nia inwestycji na `rodowisko, 
d) nalewy w”rowadzić zieleL izolacyjną wysoką wokóJ dziaJek; 

7) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

8) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z dróg 25KŚŚ, 29KŚŚ, 39KŚŚ oraz ciągu ”ieszo - jezdnego 26KPJ; 

9) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do istniejącego kolektora sanitarnego w drodze 40KDD, 29KDD, 25KDD 

lub 26KPJ, 

b) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych grawitacyjnie do projektowanej kanalizacji desz-

czowej w drodze 29KDD, 25KDD lub 26KPJ, 

c) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu w drodze 40KDD lub z projektowanej sieci w dro-

dze 25KDD, 

d) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 25KDD 

lub 40KDD. 

28. Teren o symbolu 28KPJ ”rzeznaczony na ”ubliczny ciąg ”ieszo - jezdny. 

1) Powierzchnia terenu: 0,09ha; 

2) Przeznaczenie terenu: ”ubliczny ciąg ”ieszo - jezdny; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 6 do 7 m; 

b) nawierzchnia utwardzana, nieprzepuszczalna lub wykonana z ”Jyt awurowych lub kostki brukowej; 
4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””owŁ: istniejący Ø 50, projektowana minimalnie Ø 100, 

b) sieć gazowa: ”rojektowana Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: istniejąca Ø 200, projektowana minimalnie Ø 200, 

d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 250. 
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29. Teren o symbolu 29KDD ”rzeznaczony na drogę dojazdową. 

1) Powierzchnia terenu: 0,20ha; 

2) Przeznaczenie terenu: droga gminna - dojazdowa; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 11 do 14 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, dJugo`ć okoJo 164 m, 

b) chodnik obustronnie, 

c) nawierzchnia utwardzana; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 

a) sieć wody ”itnej i ””owŁ: projektowana minimalnie Ø 100, 

b) sieć gazowa: istniejąca Ø 100, projektowana Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: istniejąca Ø 200, 

d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 250. 

30. Teren o symbolu 30MN przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

1) Powierzchnia terenu: 0,90ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jako funkcję uzu”eJniającą do”uszcza 
się, lokalizowanie ”omieszczeL dla ”otrzeb indywidualnego miejsca ”racy, o powierzchni nieprzekra-

czającej 30% ”owierzchni caJkowitej lokalu mieszkalnegoŁ 
3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 35% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 10 m, 

e) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachu dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) scalanie i ”odziaJ lub Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 800 m² z zachowanym 

dojazdem bez”o`rednim do drogi ”ublicznej lub ciągu ”ieszo - jezdnego, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 22 m; 

5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zgodnie z § 3; 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z dróg ”ublicznych 16KŚŚ, 29KŚŚ, 31KŚŚ, ciągu ”ieszo - jezdnego 28KPJ; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do projektowanego kolektora sanitarnego w drodze 16KDD, 31KDD lub 

istniejącego w ciągu 28KPJ, 
b) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu lub do sieci kanalizacji desz-

czowej w terenach 16KDD, 29KDD, 31KDD, 28KPJ, 

c) zaopatrzenie w wodę z ”rojektowanego wodociągu w drodze 16KDD, 31KDD, 28KPJ,. 

d) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 16KDD, 

31KŚŚ, ciągu 28KPJ lub istniejącego w drodze 25KDD. 

31. Teren o symbolu 31KDD ”rzeznaczony na drogę dojazdową. 

1) Powierzchnia terenu: 0,13ha; 

2) Przeznaczenie terenu: droga gminna - dojazdowa; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 10 m - zgodnie z rysunkiem ”lanu, dJugo`ć okoJo 93 m, 

b) chodnik obustronnie, 
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c) nawierzchnia utwardzana, 

d) droga zakoLczona ”lacem do zawracania, 
e) wielko`ć ”lacu do zawracania w liniach rozgraniczających - 15/15 m; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””owŁ: projektowana minimalnie Ø 125, 

b) sieć gazowa: ”rojektowana Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 200, 

d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 250. 

32. Teren o symbolu 32MN przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

1) Powierzchnia terenu: 0,98ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jako funkcję uzu”eJniającą do”uszcza 
się, lokalizowanie ”omieszczeL dla ”otrzeb indywidualnego miejsca ”racy, o powierzchni nieprzekra-

czającej 30% ”owierzchni caJkowitej lokalu mieszkalnego; 
3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 10 m, 

e) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na powierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) scalanie i ”odziaJ lub Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 800 m² z zachowa-

niem bez”o`redniego dojazdu do drogi publicznej, 

b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 22 m; 

5) Zasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

a) zgodnie z § 3, 

b) zakaz realizacji obiektów szkodliwych dla `rodowiska; 
6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z drogi publicznej 40KDL, 16KDD, 31KDD; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do ”rojektowanego kolektora sanitarnego w drodze 16KDD, 31KDD, 40KDL, 

b) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych grawitacyjnie do projektowanej kanalizacji desz-

czowej w drodze 16KDD, 31KDD, 40KDL,. 

c) zaopatrzenie w wodę z ”rojektowanego wodociągu w drodze 16KDD, 31KDD, 40KDL, 

d) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 16KDD, 

31KDD, 40KDL. 

33. Teren o symbolu 33MN przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

1) Powierzchnia terenu: 1,25ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jako funkcję uzu”eJniającą do”uszcza 
się, lokalizowanie ”omieszczeL dla ”otrzeb indywidualnego miejsca pracy, o powierzchni nieprzekra-

czającej 30% ”owierzchni caJkowitej lokalu mieszkalnegoŁ 
3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 10 m, 
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e) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 
do budynku, 

h) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m, 

k) wzdJuw granicy z terenem 30MN ”rzewiduje się lokalizację linii kablowej `redniego na”ięcia; 
4) źasady dotyczące tymczasowego zagos”odarowania terenu: do”uszcza się nadbudowę lub ”rzebu-

dowę budynków istniejących na terenie i wykraczających ”oza linię zabudowyŁ źakazuje się odbudo-

wy niniejszych budynków lub ich rozbudowy ”oza linią zabudowy; 
5) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) scalanie i ”odziaJ lub Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 800 m² z zachowa-

niem bez”o`redniego dojazdu do drogi ”ublicznej, 
b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 

”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 22 m; 

6) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

a) zgodnie z § 3, 

b) zakaz realizacji obiektów szkodliwych dla `rodowiska; 
7) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

8) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z dróg 40KŚL, 29KŚŚ, 31KŚŚ; 
9) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cieków do ”rojektowanego kolektora sanitarnego w drodze 29KDD, 31KDD, 40KDL, 

b) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych grawitacyjnie do projektowanej kanalizacji desz-

czowej w drodze 29KDD, 31KDD, 40KDL, 

c) zaopatrzenie w wodę z projektowanego wodociągu w drodze 29KDD, 31KDD, 40KDL, 

d) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 29KDD, 

31KDD, 40KDL. 

34. Teren o symbolu 34ZP ”rzeznaczony na zieleL urządzonąŁ 

1) Powierzchnia terenu: 0,26ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zieleL u”orządkowana; 
3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) dozwolona lokalizacja obiektów maJej architektury sJuwących rekreacji, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 80% ”owierzchni dziaJki, 
c) zakaz grodzenia terenu; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: scalanie i ”odziaJ lub 
Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o dowolnej wielko`ci; 

5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zgodnie z § 3; 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: ”ostę”owanie zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: obsJuga z drogi 35KDD; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: wody opadowe i roztopowe odprowadzane po-

wierzchniowo do gruntu. 

35. Teren o symbolu 35KDW przeznaczony na drogę wewnętrznąŁ 

1) Powierzchnia terenu: 0,06ha; 

2) Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna; 
3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 10 m, dJugo`ć okoJo 74 m, 

b) droga zakoLczona ”lacem do zawracania, 
c) wielko`ć ”lacu do zawracania w liniach rozgraniczających - 14/14 m; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 

a) sieć wody ”itnej i ””ow.: projektowana minimalnie Ø 125, 

b) sieć gazowa: ”rojektowana Ø 25-180, 
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c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 200, 

d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 250. 

36. Teren o symbolu 36MW przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

1) Powierzchnia terenu: 1,18ha; 

2) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 35% ”owierzchni dziaJki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 35% powierzchni dziaJki, 
c) linie zabudowy - wg rysunku planu, 

d) wysoko`ć zabudowy do 15 m, 

e) zabudowa do 4 kondygnacji nadziemnych, 

f) mowliwo`ć budowy 1 kondygnacji podziemnej, 

g) poziom posadzki parteru - do 1 m nad poziomem terenu w najniwszym miejscu terenu ”rzylegJego 

do budynku, 

h) dachu dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°, 

i) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówko”odobnej w kolorze 

dachówki ceramicznej naturalnej, 
j) ewentualne ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni 

minimalnie 60% i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) scalanie i ”odziaJ lub Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o minimalnej powierzchni 800 m² z zachowanym 

dojazdem bez”o`rednim do drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, 
b) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 

”rzylegającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 70° - 110°, 

c) minimalna szeroko`ć frontu wydzielonej dziaJki to 22 m; 

5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zgodnie z § 3; 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: 

a) ilo`ć miejsc ”arkingowych wg § 6, 

b) obsJuga komunikacyjna z dróg 40KŚL, 35KŚW; 
8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 

a) od”rowadzenie `cieków do ”rojektowanego kolektora sanitarnego w drodze 35KDW, 40KDL, 

b) zaopatrzenie w wodę z ”rojektowanego wodociągu w drodze 35KDW, 40KDL, 

c) zaopatrzenie w gaz z projektowanego gazociągu niskiego lub `redniego ci`nienia w drodze 35KDW, 

40KDL, 

d) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu lub do sieci kanalizacji desz-

czowej w terenach 35KDW, 40KDL. 

37. Teren o symbolu 37E obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa. 

1) Powierzchnia terenu: 0,01ha; 

2) Przeznaczenie terenu: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa; 

3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 m², 
b) wysoko`ć zabudowy do 4 m, 

c) dach, o kącie nachylenia ”oJaci - 18 - 45°, 

d) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów budowlanych; 
4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu; 
5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zgodnie z § 3; 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi 17KDD; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zasilanie z kabla SN w drodze 17KDD, 

b) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu. 

38. Teren o symbolu 38E obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa. 

1) Powierzchnia terenu: 0,01ha; 

2) Przeznaczenie terenu: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa; 
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3) Formy zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 m², 
b) wysoko`ć zabudowy do 4 m, 

c) dach, o kącie nachylenia ”oJaci - 30 - 45°, 

d) dopuszcza się lokalizację stacji ty”u kontenerowego, 
e) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów budowlanych; 

4) Zasady scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: scalanie i ”odziaJ lub 
Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o dowolnej wielko`ci; 

5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zgodnie z § 3; 

6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: zgodnie z § 4; 

7) Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi 31KDD; 

8) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) zasilanie z kabla SN w drodze 31KDD, 

b) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo do gruntu. 

39. Teren o symbolu 39KDD ”rzeznaczony na drogę dojazdowąŁ 

1) Powierzchnia terenu: 0,15ha; 

2) Przeznaczenie terenu: droga gminna - dojazdowa; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) istniejąca gminna droga dojazdowa - szeroko`ć w liniach rozgraniczenia od 8 m do 8,5 m - zgod-

nie z rysunkiem ”lanu, dJugo`ć okoJo 168 m, 

b) proponowane poszerzenie drogi do 12 m w kierunku wschodnim, 

c) chodnik jednostronnie, 

d) nawierzchnia utwardzana; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””owŁ: istniejąca Ø 100, 

b) sieć gazowa: ”rojektowana Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: istniejąca Ø 200, 

d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: projektowana minimalnie Ø 250. 

40. Teren o symbolu 40KDL ”rzeznaczony na drogę lokalnąŁ 

1) Powierzchnia terenu: 0,64ha; 

2) Przeznaczenie terenu: droga gminna - lokalna; 

3) Ustalenia komunikacyjne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia 25 m, dJugo`ć okoJo 295 m, 

b) chodnik obustronnie, 

c) nawierzchnia utwardzana; 

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) sieć wody ”itnej i ””owŁ: projektowana minimalnie Ø 100, 

b) sieć gazowa: ”rojektowana Ø 25-180, 

c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 200, 

d) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna: ”rojektowana minimalnie Ø 250. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 9. Traci moc uchwaJa Nr XIX/121/2007 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta ŚębnoŁ 

§ 10. Okre`la się stawkę w wysoko`ci 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustalenia jednora-

zowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkownika wieczystego nieruchomo`ci, któ-
rej warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem planu. 

§ 11. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ŚębnaŁ 

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w ŚębnieŁ 
 

 Przewodniczący Rady 
 

Helena SJugocka 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 36 ｦ 5103 ｦ Poz. 635 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr III/13/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr III/13/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr III/13/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

 
 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr III/13/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 
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