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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLI/341/2010 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany planu 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chojnie rozstrzy-

ga, co nastę”uje: 
W związku z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

”oJowonego w obrębie 8 miasta Chojna, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywa-

nia na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 
 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLI/341/2010 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu realizacji za”isanych w zmianie planu miejscowego 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chojnie rozstrzyga, 

co nastę”uje: 
Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w obrębie 8 miasta 

Chojna oraz ”rognozą skutków finansowych uchwalenia ”lanu, gmina nie ”oniesie wydatków finanso-

wych z budwetu gminy na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy. 
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UCHWAIA NR XLVIII/407/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

ｭGogóJczynｬ w Drawsku Pomorskim. 

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

gospodarowaniu 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/396/2006 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 

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

przestrzennego zmienioną uchwaJą Nr VII/60/2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 marca 

2007 r. zmieniającą uchwaJę w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany w obowiązującym miejscowym planie 

zagos”odarowania ”rzestrzennego oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko Pomorskie przyjętym uchwaJą Nr VIII/59/2003 Rady 

Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Drawsko Pomorskie, uchwala się zmianę miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ｭGogóJczynｬ w Drawsku Pomorskim, obejmującą 
obszar o Jącznej ”owierzchni 129,47 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 ｭGo-

góJczynｬ w Drawsku Pomorskim opracowany 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 - rozstrzygniecie 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) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) zasady ”odziaJu - ”rojektowane granice dziaJek budowlanych; 

5) granice stref ochrony archeologicznej ｭWIIIｬ. 

4. Ustala się ”odziaJ obszaru zmiany planu, o którym mowa w § 1, na tereny okre`lone na rysunku 

zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: 1R; 2MN,U; 3MW,U; 4MN,U; 5MN,U; 

6U,ZP; 7R; 8MN,U; 9MN,U; 10Uo,Ua,U,US; 11ZP,US; 12Uo; 13Kp; 14U; 15MW,MN; 16MW,MN; 

17MW; 18MN,U; 19U; 20R; 21MN,U; 22MW,U; 23ZP; 24P,U,RU; 25E; 26ZP; 27ZC; 28ZP; 1KDg, 

2KDd, 3KDW, 4KDWp. 

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

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

1) R - teren rolniczy; 

2) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
3) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
4) U,ZP - teren zabudowy usJugowej, teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce); 
5) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

6) MW,MN - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 

7) U - teren usJug; 

8) Uo - teren zabudowy usJug o`wiaty; 

9) Uo,Ua,U,US - teren zabudowy usJug o`wiaty, teren zabudowy usJug administracji, teren zabudowy 

usJugowej, teren s”ortu i rekreacji; 

10) P,U,RU - teren obiektów ”rodukcyjnych (skJadów, magazynów), teren obsJugi rolnictwa; 

11) ZP,US - teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce), teren s”ortu i rekreacji; 

12) ZP - tereny zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce); 
13) ZC - teren cmentarza; 

14) E - teren urządzeL elektroenergetycznych (trafostacje); 
15) Kp - teren ”arkingów; 

16) KDg - teren dróg ”ublicznych klasy gJównej; 
17) KDd - teren dróg ”ublicznych klasy dojazdowej; 
18) KDW - teren dróg wewnętrznych 

19) KDWp - teren dróg wewnętrznych ”ieszo-rowerowych. 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) wysoko`ć zabudowy dla budynków mieszkalnych, usJugowych i ”rodukcyjnych okre`lono w dalszych 

ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; 
2) wysoko`ć zabudowy ”omocniczej (gos”odarczej, garawowej) - 1 kondygnacja + ”oddasze nieuwytkowe, 

nie wywej niw 5 m nad poziom terenu; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 30 ｦ 3683 ｦ Poz. 610 

 

3) maksymalna wysoko`ć zabudowy na terenach produkcyjnych nie dotyczy budowli i obiektów techno-

logicznych zakJadów, których wysoko`ć nie mowe ”rzekroczyć 20 m; 

4) geometria dachów dla budynków mieszkalnych, usJugowych i ”rodukcyjnych zostaJa okre`lona 
w dalszych ustaleniach dla ”oszczególnych terenów; do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub 
”ochyJych jednos”adowych dla budynków garawowych; 

5) na terenie 24P,U,RU ”ozostawia się swobodę w ksztaJtowaniu geometrii dachów 

6) ustala się ”okrycie dachów ”ochyJych dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiaJem da-

chówko ”odobnym; 

7) do”uszcza się na lokalizację garawowych i gospodarczych przy granicy bocznej i tylnej dziaJki; 
8) budynki gos”odarcze realizowane na równych dziaJkach ”rzy ich ws”ólnych granicach winny mieć 

jednakowe parametry zabudowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt i wysoko`ć dachów, 
rozwiązania materiaJowe); 

9) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych; 

10) nową zabudowę (budynki) lokalizować z uwzględnieniem nie”rzekraczalnych linii zabudowy, okre`lo-

nych na rysunku zmiany planu; 

11) nie do”uszcza się na wysunięcie ”oza nie”rzekraczalne linie zabudowy, wadnych elementów budynków; 
12) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami; 

13) zakazuje się realizacji ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowych; 
14) ustala się nakaz stosowania jednolitej ”astelowej kolorystyki elewacji dla wszystkich budynków ist-

niejących i projektowanych; 

15) wyznaczone na rysunku zmiany ”lanu tereny są terenami rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury technicznej. 

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

1) realizacja inwestycji w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭPojezierze Drawskieｬ zlokalizowa-

nego w przedmiotowym terenie musi uwzględniać zasady zagos”odarowania i uwytkowania terenu na 
tym obszarze oraz zakazy okre`lone w ”rze”isach odrębnych, w szczególno`ci o ochronie przyrody; 

2) do nasadzenia drzew i krzewów stosować gatunki drzew i krzewów ty”owe dla Pojezierza Śrawskie-

go i danego siedliska; 

3) zakazuje się ”rowadzenia ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenuŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na rysunku zmiany planu oznaczono kolorem i oznaczeniem cyfrowym zabytki, objęte ochroną, dla 
których obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
a) ustala się obowiązek zachowania ukJadu kom”ozycyjnego bryJy i elewacji, 

b) zakazuje się nadbudowy i zmiany geometrii dachów, 

c) zakazuje się rozbudowy budynku oznaczonego nr 2, 

d) do”uszcza się rozbudowę budynku nr 1 pod warunkiem zachowania ”ierwotnego wyglądu bryJy 
budynku od strony frontowej, przy czym: 

ｦ rozbudowywana czę`ć winna gabarytami, ksztaJtem dachu, rozwiązaniami materiaJowymi, 

detalami nawiązywać do czę`ci istniejącej, 
ｦ wysoko`ć kalenicy i górnej krawędzi elewacji dobudowywanego obiektu nie mowe być wyw-

sza od istniejących, 
ｦ nalewy stosować ten sam rodzaj i kąt nachylenia dachów, 

e) ustala się obowiązek zachowania form detali architektonicznych, 

f) ustala się obowiązek zachowania historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej, 

g) zakazuje się stosowania okien o podziale innym niw symetryczny, 

h) zakazuje się realizacji balkonów i loggii, 

i) zakazuje się stosowania do wykoLczenia elewacji budynków zabytkowych, materiaJów innych niw 
tradycyjne i historyczne; 

2) na rysunku zmiany ”lanu wyznacza się granice stref ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIIｬ obję-
tych ochroną na ”odstawie niniejszej zmiany planu; 

3) dla stref ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIIｬ ustala się: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych; 
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4) caJy obszar zmiany planu wraz z obiektami na nim usytuowanymi, są terenami rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej; 

5) w ”rzy”adku rozbiórki budynków zabytkowych objętych ochroną, ustala się: 
a) obowiązek wykonania inwentaryzacji architektonicznej i fotograficznej w ramach procedury wy-

maganej prawem budowlanym i przekazania jednego egzemplarza do archiwum wJa`ciwego 
urzędu ochrony zabytków, 

b) nowoprojektowane budynki winny odtwarzać gabaryty, geometrię dachów, zasadniczą kompozy-

cję elewacji oraz materiaJ elewacji budynku rozebranego w oparciu o dokumentację historycznąŁ 

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

ich uwytkowaniu: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów i ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
z wyjątkiem ”rzedsięwzięć, dla których ”rze”rowadzona ocena oddziaJywania na `rodowisko wykaza-

Ja brak znacząco negatywnego w”Jywu na ochronę ”rzyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 1000 m2; 

3) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych uwzględnić wymagania ochrony ”rzeciw”owarowej okre-

`lone w ”rze”isach odrębnych oraz za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaganiami obrony cy-

wilnej, okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 

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

struktury technicznej: 

1) obsJuga komunikacyjna obszaru odbywać się będzie ”o”rzez istniejącą ulicę gJówną (wojewódzką 
nr 162) oznaczoną na rysunku zmiany planu symbolem KDg oraz ulice dojazdowe i wewnętrzne 
oznaczone na rysunku odpowiednio KDd i KDW; 

2) do”uszcza się na terenach oznaczonych symbolem R, MW i MW,U, poza wyznaczonymi na rysunku 

zmiany ”lanu, lokalizację nowych ulic wewnętrznych; 
3) w ramach ”oszczególnych terenów i dziaJek, nalewy za”ewnić od”owiednią liczbę miejsc ”arkingowych 

lub garawowych, za”ewniającą ”otrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzględnie-

niem warunków technicznych okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
4) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miejsca ”ostojowe na dziaJce lub terenie 

budynki: 

a) dla obiektów usJugowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 50 m2 powierzchni uwytkowej, 
b) dla obiektów usJug ”ublicznych i administracyjnych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 100 m2 

”owierzchni uwytkowej, 
c) dla budynków jednorodzinnych - dla jednego budynku mieszkalnego minimum 2 stanowiska, 

w tym 1 w garawu wolnostojącym lub wbudowanym, 

d) dla budynków wielorodzinnych - minimum 1,2 stanowiska na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem 

miejsc postojowych w garawach; 
5) dla caJego obszaru zmiany ”lanu nalewy za”ewnić wykonanie ”eJnego uzbrojenia w ”odstawową sieć 

infrastruktury technicznej ”owiązaną z istniejącymi systemami oraz mowliwo`ć ”odJączenia do niej te-

renów w zakresie: 

a) wodociągu o minimalnej `rednicy min. 90 mm, 

b) kanalizacji sanitarnej o minimalnej `rednicy min. 63 mm (dla kanalizacji tJocznej) i 150 mm (dla 

kanalizacji grawitacyjnej), 

c) sieci energetycznej `redniego lub niskiego na”ięcia, 
d) docelowo sieci gazowej `redniego lub niskiego ci`nienia; 

6) w zakresie wodociągu ustala się ”rzyJączenie terenów do wodociągu, gminnego; alternatywne zaopa-

trzenie w wodę nastą”i ze studni ”ublicznych zlokalizowanych ”oza terenem zmiany planu, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

7) w zakresie kanalizacji sanitarnej: docelowo `cieki od”rowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej ”oJowonej 
poza granicami zmiany planu, do czasu realizacji sieci do”uszcza się stosowanie zbiorników bezod-

”Jywowych; 
8) w zakresie realizacji systemu od”rowadzenia wód deszczowych z terenów ”arkingów: ”o”rzez reten-

cję gruntową i odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

9) w zakresie sieci energetycznej ustala się: 
a) obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne `łn lub nłn, ”rzyJączone do stacji transformatorowych, 

b) likwidację na”owietrznych linii kablowych oznaczonych na rysunku zmiany planu, 
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c) do”uszcza się realizacją nowych, kontenerowych stacji transformatorowych na obszarze zmiany 

”lanu za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem MN,U; 

10) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się: do”uszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych; 
11) 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; 
12) od”ady nalewy gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomo`ci od”rowadzać je zgodnie z ”olityką 

od”adową gminy, na skJadowisko od”adów, od”ady ”rodukcyjne od”rowadzać zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

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

renów - do czasu realizacji ustaleL niniejszej zmiany planu tereny mogą być zagos”odarowane i zabudo-

wane w dotychczasowy s”osóbŁ 

§ 9. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 16,43 ha oznaczonych na rysunku zmiany planu 

symbolami 1R (10,61 ha), 7R (2,59 ha), 20R (3,23 ha): 

1) przeznaczenie - tereny rolnicze; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”od warunkiem 

zachowania nastę”ujących warunków: 
a) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 3000 m2, 

b) minŁ szeroko`ć dziaJki - 50 m, 

c) kąt granicy dziaJki w stosunku do ulicy - 90o; 

3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: zakaz zabudowy 

4) zasady obsJugi infrastruktury: dojazd - do terenu 1R z ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu, 

do terenów 7R i 20R z ulic 1KDg; 

5) ochrona zabytków - czę`ć terenu 7R ”oJowona w strefie ｭWIIIｬ ochrony stanowiska archeologicznego 

- obowiązują od”owiednie ustalenia § 5; 

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

§ 10. Ustalenia dla terenu o powierzchni 2,14 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

2MN,U: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki na nastę-

”ujących warunkach: 

a) minŁ szeroko`ć dziaJki - 35 m, 

b) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”Jaski lub ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 15% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 2KDd, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu dziaJek; 

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

§ 11. Ustalenia dla terenu o powierzchni 9,73 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

3MW,U: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy 

usJugowej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane 

na nastę”ujących warunkach: 
a) minŁ szeroko`ć dziaJki - 30 m, 

b) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1500 m2; 
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3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

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

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

c) nachylenie ”oJaci dachów - 25 - 45o, 

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 - z ulicy 2KDd, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 

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

§ 12. Ustalenia dla terenu o powierzchni 3,63 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

4MN,U: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki na nastę-

”ujących warunkach: 
a) minŁ szeroko`ć dziaJki - 35 m, 

b) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 2KDd, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu dziaJek; 

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

§ 13. Ustalenia dla terenu o powierzchni 4,29 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

5MN,U: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki na nastę-

”ujących warunkach: 
a) minŁ szeroko`ć dziaJki - 35 m, 

b) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 20% powierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 2KDd i ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu dziaJek; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 
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§ 14. Ustalenia dla terenu o powierzchni 5,45 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

6U,ZP: 

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

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

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

c) nachylenie ”oJaci dachów - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 15% ”owierzchni terenu, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 60% ”owierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 2KDd, 2KDW, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu dziaJek; 

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

§ 15. Ustalenia dla terenu o powierzchni 2,07 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

8MN,U: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki na nastę-

”ujących warunkach: 
a) minŁ szeroko`ć dziaJki - 20 m, 

b) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 3KDW, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu dziaJek; 

5) ochrona zabytków - czę`ć terenu ”oJowona w strefie ｭWIIIｬ ochrony stanowiska archeologicznego - 

obowiązują od”owiednie ustalenia § 5; 

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

§ 16. Ustalenia dla terenu o powierzchni 2,36 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

9MN,U: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki na nastę-

”ujących warunkach: 
a) minŁ szeroko`ć dziaJki - 35 m, 

b) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 3KDW, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 30 ｦ 3688 ｦ Poz. 610 

 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 

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

§ 17. Ustalenia dla terenu o powierzchni 4,86 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

10Uo,Ua,U,US: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJug o`wiaty, teren zabudowy usJug administracji, teren za-

budowy usJugowej, teren s”ortu i rekreacji; 

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

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

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kat nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 15% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% powierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z drogi 1KDg, 2KDd i 3KDW, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 

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

§ 18. Ustalenia dla terenu o powierzchni 4,66 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

11ZP,US: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce), teren s”ortu i rekreacji; 

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, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 60% ”owierzchni terenu; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 1KDg, 2KDd, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 

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

§ 19. Ustalenia dla terenu o powierzchni 2,94 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

12Uo: 

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

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

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

c) nachylenie ”oJaci dachów - do 45o, 

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

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 1KDg, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 

c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
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e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 

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

§ 20. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,35 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

13Kp: 

1) przeznaczenie terenu - teren ”arkingów; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 

niw 20% ”owierzchni terenu; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 2KDd, 

b) opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w ”rzylegJych ulicach; 
5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 21. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,053 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

14U: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej; 
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 (w tym ”oddasze), nie więcej niw 10,0 m, 

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

c) nachylenie ”oJaci dachów - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 60% ”owierzchni terenu, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 1KDg, 2KDd, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 

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

§ 22. Ustalenia dla terenu o powierzchni 2,64 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

15MW,MN: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki na nastę-
”ujących warunkach: 

a) minŁ szeroko`ć dziaJki - 35 m, 

b) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”Jaski lub ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 2KDd, 3KDW, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 
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§ 23. Ustalenia dla terenu o powierzchni 2,17 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

16MW,MN: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki na nastę-
”ujących warunkach: 
a) minŁ szeroko`ć dziaJki - 35 m, 

b) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”Jaski lub ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 1KDg, 3KDW, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 

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

§ 24. Ustalenia dla terenu o powierzchni 5,82 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

17MW: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki na nastę-
”ujących warunkach: 
a) minŁ szeroko`ć dziaJki - 30 m, 

b) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1500 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

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

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

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 - z ulicy 2KDd i 3KDW, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJych ulicach, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJych ulicach, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJych ulicach, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJych ulicach, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu dziaJek; 

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

§ 25. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,54 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

18MN,U: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki na nastę-

”ujących warunkach: 
a) minŁ szeroko`ć dziaJki - 35 m, 

b) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 
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4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 3KDW i drogi ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJych ulicach, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJych ulicach, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJych ulicach, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJych ulicach, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu dziaJek; 

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

§ 26. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,51 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 19U: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej; 
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 (w tym ”oddasze), nie więcej niw 12,0 m, 

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

c) nachylenie ”oJaci dachów - do 45o, 

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 3KDW i drogi ”oJowonej ”oza granicami zmiany planu, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJych ulicach, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w przylegJych ulicach, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJych ulicach, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJych ulicach, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu dziaJek; 

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

§ 27. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,28 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

21MN,U: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
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 nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 1KDg, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 

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

§ 28. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,17 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

22MW,U: 

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
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 nadziemnych, w tym ”oddasze, nie wywej niw 9,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”Jaski lub ”ochyJy dwu- lub wielospadowy, 

c) kąt nachylenia dachu - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 40% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 1KDg i drogi 3KDW, 
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b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 

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

§ 29. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,03 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

23ZP: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce); 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 

niw 100% ”owierzchni terenu; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: dojazd - z terenu 24P,U,RU; 

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

§ 30. Ustalenia dla terenu o powierzchni 10,67 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

24P,U,RU: 

1) przeznaczenie terenu - teren obiektów ”rodukcyjnych (skJadów i magazynów), teren zabudowy usJu-

gowej, teren obsJugi rolnictwa; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki na nastę-
”ujących warunkach: 
a) minŁ szeroko`ć dziaJki - 50 m, 

b) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 3000 m2 

3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji (w tym ”oddasze), nie więcej niw 12,0 m, 

b) geometria dachów - ”ozostawia się swobodę w ksztaJtowaniu geometrii dachów, 
c) nachylenie ”oJaci dachów - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi infrastruktury: 
a) dojazd - z ulicy 3KDW i 1KDg, 

b) woda - z sieci miejskiej w ”rzylegJej ulicy, 
c) energia elektryczna - z sieci kablowej w ”rzylegJej ulicy, 
d) gaz - z sieci w ”rzylegJej ulicy, 
e) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego w ”rzylegJej ulicy, 
f) wody opadowe - rozsączane w ramach terenu; 

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

§ 31. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,0025 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbo-

lem 25E: 

1) przeznaczenie terenu - tereny urządzeL elektroenergetycznych (trafostacja); 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: powierzchnia zabudowy - do 100% po-

wierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: dojazd - z tereny ”rzylegJego; 

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

§ 32. Ustalenia dla terenu o powierzchni 4,29 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

26ZP: 

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

a) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 50% ”owierzchni terenu, 

b) do”uszcza się lokalizację ”arkingów; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 1KDg, 2KDd, 

b) wody opadowe - rozsączanie w ramach terenu; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 30 ｦ 3693 ｦ Poz. 610 

 

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

§ 33. Ustalenia dla terenu o Jącznej ”owierzchni 30,63 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu 

symbolem 27ZC: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - cmentarz; 

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

a) wysoko`ć zabudowy - 1-2 kondygnacji, w tym ”oddasze, nie wywej niw 10,0 m, 

b) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 5% powierzchni terenu, 

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni terenu, 

d) czę`ć ”oJudniowo-wschodnia, zgodnie z rysunkiem zmiany ”lanu, wyJączona z przeznaczenia na 

kwatery grzebalne; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd - z ulicy 2KDd oraz z drogi publicznej zlokalizowanej poza granicami zmiany planu, 

b) woda - z sieci miejskiej, 

c) energia elektryczna - z sieci kablowej n/n, 

d) `cieki sanitarne - do kolektora sanitarnego; 

5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany ”lanu okre`lono granicę strefy ochrony stanowiska archeolo-

gicznego ｭWIIIｬ - obowiązują od”owiednie ustalenia § 5; 

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

§ 34. Ustalenia dla terenu o powierzchni 1,59 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

28ZP: 

1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce); 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej 

niw 70% ”owierzchni terenu; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: dojazd - z ulicy 1KDg, 2KDd; 

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

§ 35. Ustalenia dla terenu o powierzchni 2,29 ha, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 

1KDg: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej klasy gJównej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) zmiana zagospodarowania zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych, 
b) do”uszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na potrzeby drogi zgodnie z wymogami 

”rze”isów odrębnych, 
c) do”uszcza się lokalizację ”o”rzecznych ”rze”ustów dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie 

z wymogami ”rze”isów odrębnych, 
d) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających zmienna od 12,0 m do 15,0 m zgodnie z liniami roz-

graniczającymi okre`lonymi na rysunku zmiany planu, 

e) realizacja nowych zjazdów drogowych wymaga uzyskania zgody zarządcy, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

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

§ 36. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 4,5 ha, oznaczonych na rysunku zmiany planu 

symbolem 2KDd: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - tereny dróg ”ublicznych klasy dojazdowej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) w ”rzestrzeni dróg ograniczonej liniami rozgraniczającymi, mogą być ”rowadzone sieci infrastruk-

tury technicznej podziemnej 

b) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających zmienna od 11,5 m do 13,5 m zgodnie z liniami roz-

graniczającymi okre`lonymi na rysunku zmiany planu, 

c) realizacja nowych zjazdów drogowych wymaga uzyskania zgody zarządcy, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

4) stawka procentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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§ 37. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 0,088 ha, oznaczonych na rysunku zmiany planu 

symbolami 3KDW: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz ”odziaJu terenu; 
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających zmienna od 6,0 m do 17,0 m zgodnie z liniami roz-

graniczającymi okre`lonymi na rysunku zmiany planu, 

b) w przestrzeni dróg ograniczonej liniami rozgraniczającymi, mogą być ”rowadzone sieci infrastruk-

tury technicznej podziemnej; 

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

§ 38. Ustalenia dla terenów o Jącznej ”owierzchni 1,41 ha, oznaczonych na rysunku zmiany planu 

symbolami 4KDWp: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych ”ieszo-rowerowych; 

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

a) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 10,0 m zgodnie z liniami rozgraniczającymi okre`lo-

nymi na rysunku zmiany planu, 

b) w ”rzestrzeni dróg ograniczonej liniami rozgraniczającymi, mogą być ”rowadzone sieci infrastruk-

tury technicznej podziemnej; 

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

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

nu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie uchwalonego uchwaJą Nr XXIV/196/96 

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

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

Nr 31, poz. 220) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie 

uchwalonego uchwaJą Nr XXXIX/292/97 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 kwietnia 

1997 r. w sprawie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Drawsko Pomorskie (Dz. 

UrzŁ WojŁ KoszaliLskiego Nr 21, poz. 82; z 1998 r. Nr 31, poz. 221). 

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

Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 
JarosJaw ZduLczyk 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLVIII/407/2010 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

Rysunek planu ｭGogóJczynｬ 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 30 ｦ 3696 ｦ Poz. 610 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLVIII/407/2010 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

Wyrys ｭGogóJczynｬ 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLVIII/407/2010 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru ｭGogóJczynｬ w Drawsku Pomorskim 

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), Rada Miejska w Drawsku Pomor-

skim 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 XLVIII/407/2010 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

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 dla obszaru ｭGogóJczynｬ 
w Drawsku Pomorskim 

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), Rada Miejska w Draw-

sku 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 budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, budowa odcinków sieci wo-

dociągowej rozdzielczej, budowa dróg dojazdowych oznaczonych symbolem 2KŚd, dróg wewnętrznych 
oznaczonych symbolem 3KŚW oraz dróg wewnętrznych ”ieszo-rowerowych oznaczonych symbolem 

4KDWp, 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) - 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 27 sier”nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240), 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, m.in., usta-

wą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą 
o ochronie przyrody i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
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§ 2. 1Ł 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, 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) 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 27 sier”nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240) oraz stosownych umów zawartych z dystrybutorem energii. 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym, mŁinŁ, ustawą 
Prawo energetyczne, Prawo budowlane, ustawą o ochronie ”rzyrody i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 
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UCHWAIA NR XXXII/297/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jedn. tekst 

Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, zm. Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Moryniu uchwala, 

co nastę”uje: 

§ 1. Uznaje się za pomnik przyrody ”ojedyncze drzewo robinię akacjową (robinia pseudacacia L), ro-

snącą w pasie drogi gminnej nr 24, obręb 3 miasta MoryLŁ SzczegóJową lokalizację ”omnika przyrody 

zawiera karta inwentaryzacyjna, stanowiąca zaJącznik nr 1 do uchwaJy wraz z wycinkiem mapy z ewi-

dencji gruntów, stanowiącej zaJącznik nr 2. 

§ 2. 1. W stosunku do drzewa wymienionego w § 1 w”rowadza się nastę”ujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub ”rzeksztaJcania obiektu; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) zmiany s”osobu uwytkowania ziemi; 

5) umieszczania tablic reklamowych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 
formę ochrony ”rzyrody; 

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony 
przyrody; 

3) zadaL z zakresu obronno`ci kraju w ”rzy”adku zagrowenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa; 

4) likwidowania nagJych zagroweL bez”ieczeLstwa ”owszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

§ 3. Nadzór i ”ielęgnację nad ”omnikiem ”rzyrody ”owierza się Burmistrzowi Morynia. 

§ 4. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku Urzędowym Województwa źachodnio”omorskiego 

i wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

Przewodniczący Rady: 
Karol GJodny 

  


