
 
UCHWAŁA NR XXXIX/368/14 

RADY GMINY POSTOMINO 

z dnia 14 lutego 2014 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jezierzany IV. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013.594 

ze zmianami Dz. U. 2013.645, poz. 1318) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012, poz. 647 ze zmianami poz. 951, poz. 1445 z 2013 r. poz. 21, 

poz. 405, poz. 1238), uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/200/12 Rady Gminy Postomino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi letniskowej 

Jezierzany przyjętego uchwałą Nr VII/65/99 Rady Gminy Postomino z dnia 25 marca 1999 r. z przeznaczeniem 

terenu pod zabudowę turystyczną z usługami, w tym rekreacje indywidualną, zabudowę mieszkaniową, zagro-

dową, gospodarkę rybacką i sporty wodne, po stwierdzeniu, iż nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania Gminy Postomino przyjętego uchwałą Nr XV/123/96 Rady Gminy Postomino 

z dniu 5 stycznia 1996 r. ze zmianami, - uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Jezierzany IV”. 

2. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym Jezierzany i Wicko Morskie o łącznej powierzchni 

31,06 ha. 

3. Granice planu przedstawione są na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały. 

4. Przedmiotem planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenu pod: 

- zabudowę turystyczną z usługami, w tym rekreację indywidualną, 

- zabudowę mieszkaniową i zagrodową, 

- gospodarkę rybacką, 

- sporty wodne. 

5. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały: 

1) załącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 z wyrysem 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Postomino; 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej okre-

ślonych w miejscowym planie należących do zadań własnych gminy. 
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6. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały; 

3) granicach obowiązywania planu - należy przez to rozumieć granice obowiązywania planu oznaczone na 

rysunku planu; 

4) usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć przedsięwzięcia nie mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów od-

rębnych, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko nie wykaże znacząco negatyw-

nego oddziaływanie na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu”; 

5) usługi turystyczne - usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym; 

6) usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc nocle-

gowych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych; 

7) budynku rekreacji indywidualnej - rozumie się przez to budynek przeznaczony do okresowego wypoczyn-

ku rodzinnego; 

8) tymczasowym obiekcie budowlanym należy rozumieć obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania 

w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub roz-

biórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem; 

9) wskaźniku intensywności zabudowy stanowi stosunek powierzchni ogólnej wszystkich obiektów kubatu-

rowych na działce do powierzchni danej działki. 

7. Dla oznaczenia poszczególnych obszarów wprowadza się symbole składające się z kolejnego numeru 

obszaru oraz symboli literowych które oznaczają: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) UTH - tereny zabudowy hotelowej; 

3) UTI - tereny rekreacji indywidualnej; 

4) UTW - tereny ośrodka przywodnego; 

5) US - teren usług socjalnych, rekreacji i sportu; 

6) UHG - tereny usług handlu i gastronomii; 

7) NO - teren przepompowni ścieków; 

8) RU - teren gospodarki rybackiej; 

9) ZP - tereny zieleni rekreacyjnej; 

10) RZ - tereny łąk; 

11) E - elektroenergetyka - stacja transformatorowa; 

12) W - zbiorniki i cieki wodne; 

13) KP - przejście piesze; 

14) KDx - droga pieszo – jezdna; 

15) KDp - droga powiatowa; 

16) KDg - droga gminna; 

17) KDw - droga wewnętrzna. 

Rozdział 2 

Zasady ogólne zagospodarowania terenu 

§ 2. 1. Jeżeli ustalenia rozdziału 7 „Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów wydzielonych liniami roz-

graniczającymi” nie stanowią inaczej, w granicach planu obowiązują zasady ogólne zagospodarowania ustalone 

w niniejszym rozdziale. 

2. Dla zachowania ładu przestrzennego ustala się następujące zasady: 

1) nowa zabudowa winna posiadać gabaryty i charakter nawiązujący do istniejącej zabudowy na terenach są-

siednich miejscowości Jezierzany o parametrach określonych w ustępie 6 niniejszego paragrafu, 
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2) niezależnie od rodzaju zabudowy powierzchnia zabudowana nie może przekroczyć 40% powierzchni cał-

kowitej działki, przy pozostawieniu minimum 40% powierzchni jako powierzchni biologicznie czynnej; 

3) ustala się zakaz budowy pełnych ogrodzeń betonowych. 

3. Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego. W zakresie ochrony środowiska ustala się: 

1) zakaz wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających dopusz-

czalne wartości stężeń tych substancji (wg przepisów szczególnych) z uwzględnieniem tła istniejącego; 

2) nakaz stosowania do ogrzewania obiektów paliwa ekologicznego; 

3) zakaz stosowania urządzeń powodujących wibracje wpływające ujemnie na zdrowie mieszkańców i obiekty 

budowlane; 

4) zakaz wytwarzania i emitowania promieniowania niejonizujacego przekraczającego dopuszczalne normy 

(wg przepisów szczególnych); 

5) zakaz oddziaływania uciążliwości obiektów poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

6) nakaz zachowania istniejących zbiorników wodnych i stosunków wodnych w glebie; 

7) wzdłuż zbiorników i cieków wodnych pozostawienie pasa szerokości 15,0 m bez przegradzania w celu 

umożliwienia konserwacji brzegów, wzdłuż rowów melioracyjnych pozostawić pas wolny szerokości 

3,0 m; 

8) zabezpieczenie istniejącej warstwy gleby przy realizacji sieci i obiektów w celu jej wykorzystania do urzą-

dzenia terenów biologicznie czynnych; 

9) nakaz skanalizowania terenów zabudowanych; 

10) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących poten-

cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, dla których przeprowa-

dzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże znacząco negatywne oddziaływanie na ochronę przyro-

dy obszaru chronionego krajobrazu; 

11) zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych (z wyjątkiem zadrzewień do lat 20 które 

nie stanowią siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów odrębnych lub stanowią źródło gradacji 

szkodliwych owadów), przydrożnych i nadwodnych jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciw-

powodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego i budowy, odbudowy, utrzy-

mania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. należy chronić w maksymalnym stopniu istniejący 

drzewostan o dużej wartości przyrodniczej. Ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania stosownych ze-

zwoleń; 

12) uwzględnienie w nasadzeniach gatunków roślin rodzimych; 

13) zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecznych; 

14) zakaz wydobywania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości; 

15) pozostawienie rzeźby terenu bez zmian; 

16) nakaz prowadzenia prac budowlanych z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony gatunkowej, 

a w przypadku wystąpienia działań o potencjalnym negatywnym wpływie na gatunki chronione zobowiązu-

je się do podjęcia działań ograniczających i minimalizujących oddziaływanie na te gatunki. W przypadku 

gdy planowane będzie wykonanie czynności, które mogłyby spowodować płoszenie ptaków bądź zniszcze-

nie ich potencjalnych siedlisk przeprowadzenie tych czynności powinno nastąpić poza okresem lęgowym 

ptaków stwierdzonych w granicach planu oraz w jego sąsiedztwie. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) w ustalonej planem strefie „B” ochrony układów przestrzennych lub ich fragmentów ścisłej ochronie podlega: 

a) historyczny układ przestrzenny wsi z rozplanowaniem zagród i komunikacji, 

b) zabytkowa zabudowa i związane z nią elementy zagospodarowania; 

2) w granicach strefy ustala się następujące warunki ochrony: 

a) obowiązuje zachowanie historycznego układu przestrzennego oraz zabudowy o wartościach zabytkowych, 

b) dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej oraz form zabudowy zagro-

dowej występującej w miejscowości, z uwzględnieniem stosowanych tradycyjnych materiałów; 
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3) w obiektach o wartościach historycznych oznaczonych w rysunku planu obowiązuje od zewnątrz zakaz 

ocieplania i stosowania okładzin elewacji budynków o ścianach szachulcowych i z cegły licówki, zmiany 

podziału stolarki, nadbudowy, podwyższania dachu, wykonywania naświetli dachowych, jeżeli nie ma ist-

niejących z wyjątkiem okien połaciowych, zmiany wysokości ścianki kolankowej i innych elementów 

zmieniających proporcje budynku, chyba że w pkt 5 „Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej” ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów zapisano inaczej. 

Rozbudowę ww. obiektów dopuszcza się w formie skrzydeł, prostopadle do osi podłużnej budynku lub 

równolegle przy odpowiednio szerokiej działce, przy czym wysokość dobudowy nie może być wyższa niż 

obiekt istniejący, przy zastosowaniu tego samego spadku i pokrycia dachu. Na działkach bez wyznaczonej 

w rysunku planu linii zabudowy nieprzekraczalną linię zabudowy przyjmować jak istniejącego budynku na 

działce zlokalizowanego najbliżej granicy z ulicą; 

4) nowe obiekty kubaturowe projektowane w sąsiedztwie obiektów ujętych w ewidencji konserwatorskiej nie 

mogą naruszać historycznego ukształtowania parcel typu zagrody oraz jej zabudowy, winny posiadać wy-

sokość, spadek dachu i pokrycie nawiązujące do obiektów istniejących, oraz cechy zabudowy regionalnej. 

W zabudowie mieszkaniowej budynki o rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu, parterowe pokryte da-

chem z naczółkami o kącie zbliżonym do 45°, z zastosowaniem dachówki ceramicznej. W zabudowie go-

spodarczej budynki o podwyższonym parterze, poddaszu z wysoką ścianką kolankową i dachem o spadku 

w granicach 30 do 45°; 

5) w ewidencji zabytków z terenu wsi Jezierzany znajdują się następujące obiekty: 

a) w wojewódzkiej ewidencji zabytków: 

- zespół folwarczny z budynkiem zarządcy - ul. Kąpielowa 1, 

- budynki mieszkalne - ul. Jeziorna nr 8, 

- zagrody - ul. Kąpielowa nr 7, Kąpielowa nr 8, 

b) w gminnej ewidencji zabytków: 

- budynki mieszkalne - Kąpielowa nr 8, Rybacka nr 7; 

6) w przypadku złego stanu technicznego budynku potwierdzonego opinią budowlaną dopuszcza się jego roz-

biórkę. W takim przypadku nakłada się obowiązek sporządzenia inwentaryzacji i przekazania jej 1 egz. 

właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych. Dopuszcza się umieszczania znaków informacyjnych i re-

klam w drogach stanowiących przestrzeń publiczną oraz w pozostałych drogach pod warunkiem nie ograniczania 

widoczności. Poza drogami w przestrzeniach publicznych mogą być lokalizowane elementy małej architektury. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala się jako obowiązujące linie rozgraniczające obszary o różnym sposobie użytkowania oznaczone na 

rysunku planu linią ciągłą. Przebieg linii rozgraniczających przy ich geodezyjnym wytyczaniu nie pokrywa-

jących się z granicami istniejących działek lub liniami podziału naturalnego należy przyjmować przez od-

czyt graficzny osi linii z rysunku planu; 

2) linie podziału wewnętrznego w ramach jednego obszaru, oznaczone na rysunku planu linią przerywaną 

ustalają granice poszczególnych działek w ramach tej samej funkcji. Dopuszcza się inny podział z zacho-

waniem zasad parcelacji ustalonych w ust. 8; 

3) ustala się: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ograniczające możliwość zbliżenia obiektów budowlanych do granicy 

działki, 

b) na działkach bez oznaczonej w rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy odległość zabudowy od 

granicy działki należy przyjmować zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawy o drogach pu-

blicznych określających odległości budynków od granicy działki i krawężnika jezdni; 

4) obiekty projektowane sytuować prostopadle lub równolegle do osi drogi dojazdowej do poszczególnych 

działek; w przypadku działki zabudowanej prostopadle lub równolegle do budynków istniejących; 

5) dopuszcza się scalanie działek w przypadku zakupienia kilku działek przez jednego inwestora, 
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6) gabaryty projektowanych budynków funkcji podstawowej i gospodarcze winny posiadać następujące cechy: 

a) na działkach o powierzchni do 1000 m²: 

- wysokość zabudowy dwie kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe z dachem o nachyleniu 

od 35 do 55°, o odległości od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do kalenicy do 9,0 m, 

wysokość zwieńczenia ścian budynków mieszkalnych do 4,5 m nad terenem, szerokość elewacji fron-

towej do 15,0 m, wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,8; dopuszcza się realizację jednego 

obiektu o funkcji podstawowej określonej w niniejszych ustaleniach i jednego obiektu gospodarczego, 

b) na działkach o powierzchni powyżej 1000 m²: 

- wysokość zabudowy dwie do trzech kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe z dachem 

o nachyleniu od 35 do 55°, o odległości od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do kale-

nicy do 12,50 m, wysokość zwieńczenia ścian budynku do 8,0 m nad terenem, szerokość elewacji 

frontowej do 50% szerokości działki, wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0.7; 

7) miejsca parkingowe należy zabezpieczyć na własnych działkach, w zabudowie: 

a) mieszkaniowej min. 2 stanowiska, 

b) w zabudowie hotelowej 1 stanowisko na 3 miejsc noclegowych, 

c) usługowej 4 - 6 stanowisk na 100 m² powierzchni sprzedażnej lub konsumpcyjnej, 

d) terenu sportu i ośrodków wodnych nie mniej niż 4 stanowiska na 1000 m² powierzchni działki. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

1) tereny oznaczone w rysunku planu symbolami 1 RZ, 2 UTW, 3W, 4UTW i 20 KP położone są w granicach 

projektowanego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 - „Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy” oznaczone-

go kodem PLH 320068 na terenie którego obowiązują zasady tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 

2000 określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013, poz. 627 ze 

zmianami); 

2) na terenie opracowania występują grunty o zróżnicowanych wartościach parametrów geotechnicznych. 

Niezbędne jest w każdym przypadku poprzedzenie prac projektowych badaniami geotechnicznymi; 

3) teren opracowania znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Pas Pobrzeża na Zachód od 

Ustki”, powołanego w celu ochrony wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazo-

wych, na którym obowiązują zakazy i odstępstwa wprowadzone uchwałą XXXII/375/09 Sejmiku Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804 z późn. zm.); 

4) teren opracowania znajduje się w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego, na którego obszarze obo-

wiązują przepisy ustawy z dn. 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admini-

stracji morskiej (tj. Dz. U. 2013, poz. 934 ze zmianami); 

5) obszar objęty planem częściowo znajduje się w granicach terenu na którym istnieje prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi. Inwestycje na tym terenie należy projektować i realizować z uwzględnieniem możli-

wości wystąpienia podtopień i powodzi. 

8. Szczegółowe warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) przy podziałach terenu innych niż określone w rysunku planu ustala się następujące zasady: 

a) zapewnienie dojazdu do każdej wydzielonej działki, dopuszcza się ustanowienie służebności dojazdu, 

b) powierzchnia wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 800 m², 

c) podziały mogą być dokonywane na działki o szerokości frontu nie mniejszej niż 20,0 m. i kącie położe-

nia granic działki w stosunku do pasa drogowego w granicach 80° do 100°, 

d) w przypadku zastosowania innego podziału na działki niż określony w rysunku planu liniami przerywa-

nymi nieprzekraczalne linie zabudowy należy określać zgodnie z ustaleniami 2 ust. 6 pkt 3) lit. b). 

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania i ograniczenia zabudowy określać według niniejszego rozdziału 

oraz ustaleń rozdziału 7. 

10. Zasady budowy sieci infrastruktury i komunikacji ustala się według rozdziałów 3, 4, 5 i 6 niniejszych 

ustaleń. 
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Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej 

§ 3. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci komunalnej doprowadzającej wodę z ujęcia w Łącku, ujęcie nie 

wymaga rozbudowy; 

2) doprowadzenie wody do projektowanych obiektów dla potrzeb gospodarczych, przeciwpożarowych i obro-

ny cywilnej, miejsce włączenia przewód wodociągowy w Jezierzanach; 

3) sieć układać poza jezdnią w liniach rozgraniczających dróg, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

układanie sieci poza pasem drogowym; 

4) sieć realizować z przewodów 80 - 150 mm, uzbroić w hydranty przeciwpożarowe, przejścia wodociągiem 

pod jezdnią wykonywać przewiertem; 

5) wykonanie przyłączy do poszczególnych obiektów przez właściciela we własnym zakresie. 

2. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się nakaz: 

1) odprowadzenia ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię 

w Jarosławcu; 

2) wykonania przepompowni lokalnych dla obiektów z których podłączenie do kanalizacji grawitacyjnej jest 

niemożliwe; 

3) układania kanałów i przewodów tłoczonych w miarę możliwości w liniach rozgraniczenia dróg, kanały 

układać w terenach utwardzonych, przewody tłoczne prowadzić poza jezdnią, przejścia pod jezdnią wyko-

nywać przewiertem; 

4) wykonania przepompowni bezskratkowych, dotyczy to również przepompowni ścieków (lokalnych) na 

własnym terenie, teren przepompowni ogrodzić; 

5) ograniczenia uciążliwości przepompowni do granic działki; 

6) wykonania włączania przewodów tłocznych do kanałów grawitacyjnych poprzez studzienki rozprężne. 

3. W zakresie wód deszczowych ustala się: 

1) wody opadowe odprowadzić powierzchniowo, wody opadowe z dachów gromadzić w zbiornikach i wyko-

rzystywać do podlewania roślin; 

2) wody opadowe z dróg utwardzonych odprowadzić do kanalizacji deszczowej lub do gruntu poprzez stu-

dzienki chłonne; 

3) docelowo wykonać kanalizację deszczową, głównie z terenów utwardzonych, siecią kanalizacji deszczowej 

z odprowadzeniem do Kanału Głownickiego; 

4) wykonanie wpustów deszczowych z osadnikami do ujmowania wód opadowych; 

5) podczyszczenie wód deszczowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika; 

6) obowiązek oczyszczenia wód deszczowych z terenów gdzie istnieje możliwość ich skażenia związkami ro-

popochodnymi, przed wprowadzeniem do odbiornika w max. stopniu technicznie możliwym, np. w separa-

torze produktów ropopochodnych (ok. 99% redukcji związków ropopochodnych), tak by stopień zanie-

czyszczeń nie przekraczał dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń zawartych w ściekach jakie mogą być 

odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, do wód powierzchniowych i do gruntu; 

7) obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych do wód powierzch-

niowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4. W zakresie gazyfikacji ustala się nakaz: 

1) wykonania gazyfikacji całego terenu po wybudowaniu stacji redukcyjnej I
0
 w Postominie i doprowadzeniu 

gazu do miejscowości Jezierzany; 

2) doprowadzenia gazu dla potrzeb przygotowania posiłków, ciepłej wody i potrzeb grzewczych; 

3) zrealizowania sieci gazowej średniego ciśnienia i podłączenia odbiorców poprzez indywidualne reduktory 

przewidziane do zasilania odbiorców domowych, 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 1500



4) układania gazociągów w pasach zieleni i pod chodnikami, a w szczególnych przypadkach pod asfaltem 

przy zachowaniu odległości bezpiecznej od pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego i obiektów na-

ziemnych; 

5) wykonanie przejść przez drogi metodą przecisku lub przekopu z zastosowaniem rury ochronnej. 

5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się nakaz: 

1) zaopatrzenie w ciepło w sposób dotychczasowy z kotłowni indywidualnych; 

2) sukcesywną likwidację kotłowni na paliwo stałe; 

3) nie przekraczania wartości stężeń dopuszczalnych określonych w przepisach szczególnych przy wprowa-

dzaniu zanieczyszczeń do powietrza; 

4) przygotowanie ciepła dla potrzeb grzewczych dla nowo realizowanych obiektów wykonać wyłącznie w opar-

ciu o paliwo tzw. ekologiczne (gaz ziemny, energia elektryczna, energia słoneczna, gaz propan-butan, pom-

py cieplne, olej opałowy, drewno, słoma). 

6. W zakresie utylizacji odpadów stałych ustala się nakaz: 

1) zorganizowanego wywozu odpadów stałych na składowisko urządzone przez służby specjalistyczne; 

2) wprowadzania stopniowej segregacji odpadów; 

3) zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecznych; 

4) wywóz związków ropopochodnych do ponownej przeróbki w rafinerii. 

7. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się nakaz: 

1) zachowania dopuszczalnego poziom hałasu dla poszczególnych rodzajów zabudowy wg przepisów szcze-

gólnych; 

2) wprowadzenia zakazu stosowania urządzeń powodujących wibracje wpływające ujemnie na zdrowie 

mieszkańców i obiekty budowlane. 

8. W zakresie melioracji ustala się: 

1) zachowanie istniejącego układu rowów melioracyjnych; w przypadku jego naruszenia przez zabudowę lub 

drogę zaprojektować drenaż odprowadzający wody do istniejących rowów; 

2) odtworzenie urządzeń melioracyjnych w przypadku ich naruszenia na koszt inwestora; 

3) wykonanie przepustów pod przejściami i drogami; 

4) przy przekraczaniu istniejących rowów odwadniających i przepustów pozostawić ich dotychczasowy prze-

świt a uszkodzone skarpy przywrócić do stanu pierwotnego; 

5) pozostawienie wzdłuż istniejących urządzeń melioracyjnych pasa terenu wolnego od zainwestowania dla 

ich konserwacji; 6 m wzdłuż Kanału Głownickiego, 3 m. wzdłuż rowów. 

9. Przy projektowaniu i realizacji sieci uwzględnić dokumentację techniczną badań podłoża gruntowego. 

10. Dopuszcza się zmianę trasy projektowanych sieci oznaczonych w rysunku planu. 

11. Sieci realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie komunikacji 

§ 4. Określa się następujące parametry projektowanego układu drogowego: 

1) droga powiatowa KDp w przypadku modernizacji winna mieć parametry: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,50 m, 

c) w przekroju drogi projektować przynajmniej jednostronny chodnik o szerokości nie mniejszej niż 1,25 m, 

d) ścieżkę rowerową o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, 

e) dopuszcza się stosowanie pasów postojowych; 

2) drogi gminne KDg w przypadku modernizacji winna mieć parametry: a) szerokość w liniach rozgraniczają-

cych zgodnie z rysunkiem planu: 

a) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,0-3,50 m; 
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b) w przekroju drogi projektować przynajmniej jednostronny chodnik o szerokości nie mniejszej niż 1,25 m, 

c) drogi 23KDg, 24KDg, i 26KDg powiązane skrzyżowaniem z drogą powiatową; 

3) drogi wewnętrzne KDw winny mieć parametry: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 2,25 m lub nawierzchnię jednoprzestrzenną, 

c) drogi KDw powiązane skrzyżowaniem z drogami gminnymi; 

4) droga pieszo jezdna KDx: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedną jezdnię o szer. 3,50 m, 

c) pobocze po obu stronach jezdni o szerokości po 1,0 m, 

d) droga 22KDx powiązana skrzyżowaniem z drogą powiatową i gminną; 

5) dojścia piesze KP o szer. po 5,0 m; 

6) drogi dojazdowe wewnętrzne do działek wyznaczonych liniami nieobowiązującymi z możliwością ich 

zmiany winny posiadać szerokość nie mniejszą niż 5,0 m. 

Rozdział 5 

Ustalenia w zakresie elektroenergetyki, telekomunikacji i sieci teleinformatycznych 

§ 5. 1. Zaopatrzenie zabudowy w energię elektryczną ze stacji transformatorowych istniejących i projekto-

wanej, wnętrzowej lub kontenerowej na działce nr 26/6 siecią linii napowietrznych i kablowych 15 kV i 0,4 kV. 

W przypadku kolizji projektowanej zabudowy z istniejącymi liniami lub urządzeniami ustala się obowiązek 

usunięcia kolizji przez przebudowę. Prace związane z przebudową ww. sieci i urządzeń wykona przedsiębior-

stwo energetyczne będące właścicielem sieci na wniosek strony zainteresowanej na zasadach określonych 

w przepisach szczególnych. 

2. Od stacji transformatorowych do miejsc poboru mocy - projektowanych obiektów kubaturowych, wyko-

nać linie kablowe NN. Kable układać w liniach rozgraniczenia dróg. Przy granicy działek zamontować złącza 

kablowe zintegrowane z układami pomiarowymi zasilane jedno lub dwustronnie. 

3. Systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne projektować stosownie do zapotrzebowania. Sieci roz-

dzielcze kablowe wprowadzić do szafek na działkach z wymaganym zabezpieczeniem. 

Rozdział 6 

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

§ 6. 1. Zaopatrzenie w wodę wykonać zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszych ustaleń (ujęcie w Łącku). w okresie 

ograniczonych dostaw należy zorganizować dowóz wody z ujęcia komunalnego w Jarosławcu (odrębne ujęcie 

wody niezależne od ujęcia w Łącku) oraz studnie na terenie ośrodka wczasowego „Bałtyk” i „Cefarm” o wy-

dajności 60 m³/h i na terenie ośrodka wczasowego „Geolog” o wydajności 40 m³/h. 

2. Podłączenie obiektów do sieci komunalnej, pod warunkiem zagwarantowania awaryjnego źródła energii 

spełnia wymogi stawiane wodociągom w okresie ograniczonych dostaw. 

3. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów wykonać w sposób umożliwiający szybkie przystosowa-

nie do potrzeb obrony cywilnej. 

4. Teren opracowania jest objęty zasięgiem akustycznym syreny alarmowej z miejscowości Łącko. 

5. Istniejące i projektowane drogi spełniają wymogi dróg ewakuacyjnych. 
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Rozdział 7
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

§ 7. 1. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług hotelarskich 
i rekreacji indywidualnej 

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

7 MN,UTH,UTI /  3,53 /, 8 MN,UTH,UTI / 1,27 /, 
12 MN,UTH,UTI / 0,66 /, 13 MN,UTH,UTI / 3,27 / 

2) funkcja obszaru Funkcja podstawowa: 
-tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, 
-tereny lokalizacji obiektów hotelarskich z wyłączeniem 
campingów i pól namiotowych, 
-tereny lokalizacji obiektów rekreacji indywidualnej. 
Funkcja dopuszczalna: 
-zabudowa zagrodowa z obiektami agroturystycznymi realizowana 
przez osoby będące rolnikami w rozumieniu przepisów 
szczególnych, 
- usługi turystyczne wzdłuż dróg powiatowych i gminnych.

3) zasady ochrony
i kształtowania ładu 
przestrzennego

Ustala się możliwość budowy obiektów budowlanych na zasadach 
określonych w rozdziale 2 „Zasady ogólne zagospodarowania 
terenu” niniejszych ustaleń. 

4) zasady ochrony środowiska
i krajobrazu kulturowego 

Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie z rozdziałem 
2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

5) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej przyjmować dla tych terenów zgodnie 
z rozdziałem 2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu” 
niniejszych ustaleń. 
Dopuszcza się na terenie 8 MN,UTH,UTI wykonanie stromego 
dachu o kącie nachylenia około 45 o pokrytego dachówką nad 
szeregowymi budynkami oznaczonymi w ewidencji 
konserwatorskiej nr 5 i 6 /dawne stajnie/ również nad budynkiem 
nr 4. 
W budynku gospodarczym na działce  nr 292/11 /Kąpielowa 7/ 
wskazana jest wymiana zdewastowanych fragmentów murów 
w elewacji zachodniej i północnej na ściany szachulcowe. 

6) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

W granicach obszarów nie występują przestrzenie publiczne. 

7) parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń. 

8) granice i sposoby
zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających 
ochronie ustalonych na 
podstawie  odrębnych 
przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń.

9) szczegółowe zasady
i warunki scalania i podziału 
nieruchomości

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń 
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10) z asady modernizacji,
rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

a) tereny obsługiwane komunikacyjnie z dróg 21KDp, 22KDx,
23KDg, 25KDx, 26KDg, 27KDw i 28KDw, 
b) miejsca parkingowe zabezpieczyć zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 2 „Zasady ogólne zagospodarowania 
terenu” niniejszych ustaleń, 
c) sieci infrastruktury technicznej  wykonać zgodnie z ustaleniami
rozdziału 3, 4, 5 niniejszych ustaleń.

11) s posób i termin
tymczasowego 
zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania 
terenów

Teren może być użytkowany w dotychczasowy sposób do chwili 
podjęcia inwestycji. Zmiana zagospodarowania musi być zgodna 
z warunkami określonymi w niniejszych ustaleniach. 

12) s tawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa 
w art.36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. 
Dz. U. z 2012.647 ze 
zmianami)

Teren 7 MN,UTH,UTI nie zmienia dotychczasowego 
przeznaczenia. Ustala się  dla niego stawkę procentową od wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości 0%. 

Dla terenów 8 MN,UTH,UTI, 12 MN,UTH,UTI i 
13 MN,UTH,UTI ustala się stawkę od wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 10%. 

2. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług hotelarskich

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

10 MN,UTH /  1,81 /, 11 MN,UTH / 1,24 /, 
14 MN,UTH / 0,47 /, 

2) funkcja obszaru Funkcja podstawowa: 
-tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, 
-tereny lokalizacji obiektów hotelarskich z wyłączeniem 
campingów i pól namiotowych. 
Funkcja dopuszczalna: 
-zabudowa zagrodowa z obiektami agroturystycznymi realizowana 
przez osoby będące rolnikami w rozumieniu przepisów 
szczególnych, 
- usługi turystyczne. 

3) zasady ochrony
i kształtowania ładu 
przestrzennego

Ustala się możliwość budowy obiektów budowlanych na zasadach 
określonych w rozdziale 2 „Zasady ogólne zagospodarowania 
terenu” niniejszych ustaleń. 

4) zasady ochrony środowiska
i krajobrazu kulturowego 

Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie z rozdziałem 
2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 
Na terenie 10 MN,UTH w budynku  gospodarczym na działce  nr 
37 /Kąpielowa 4/ oraz w bud. mieszkalnym na działce nr 
38 /Rybacka 5/ dopuszcza się wykonanie stromego dachu o kącie 
nachylenia około 45 o pokrytego dachówką. Budynki oznaczone 
w ewidencji konserwatorskiej nr 10 i 13. 
Budynek na działce nr 39 /stara kuźnia/ oznaczony w ewidencji 
konserwatorskiej nr 11 – dopuszcza się adaptację pod względem 
funkcjonalnym na cele określone w niniejszych ustaleniach bez 
jakichkolwiek zmian gabarytów, detalu architektonicznego 
i zewnętrznego wyglądu obiektu.

5) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej przyjmować dla tych terenów zgodnie 
z rozdziałem 2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu” 
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niniejszych ustaleń.
6) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

W granicach obszarów nie występują przestrzenie publiczne. 

7) parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń. 

8) granice i sposoby
zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających 
ochronie ustalonych na 
podstawie  odrębnych 
przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń.

9) szczegółowe zasady
i warunki scalania i podziału 
nieruchomości

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

10) zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

a) tereny obsługiwane komunikacyjnie z dróg 22KDx, 23KDg,
24KDg, 25KDx, 26KDg. 
b) miejsca parkingowe zabezpieczyć zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 2 „Zasady ogólne zagospodarowania 
terenu” niniejszych ustaleń. 
c) sieci infrastruktury technicznej  wykonać zgodnie z ustaleniami
rozdziału 3, 4, 5 niniejszych ustaleń.

11) sposób i termin
tymczasowego 
zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania 
terenów

Teren może być użytkowany w dotychczasowy sposób do chwili 
podjęcia inwestycji. Zmiana zagospodarowania musi być zgodna 
z warunkami określonymi w niniejszych ustaleniach. 

12) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa 
w art.36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. 
Dz. U. z 2012.647 ze 
zmianami)

 Ustala się stawkę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 
10%. 

3. Ustalenia dla terenów usług hotelarskich

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

9 UTH /  0,82 / 

2) funkcja obszaru Funkcja podstawowa: 
-teren lokalizacji obiektów hotelarskich z wyłączeniem campingów 
i pól namiotowych 
Funkcja dopuszczalna: 
- usługi turystyczne

3) zasady ochrony
i kształtowania ładu 
przestrzennego

Ustala się możliwość budowy obiektów budowlanych na zasadach 
określonych w rozdziale 2 „Zasady ogólne zagospodarowania 
terenu” niniejszych ustaleń. 

4) zasady ochrony środowiska
i krajobrazu kulturowego 

Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie z rozdziałem 
2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 
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5) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej przyjmować dla tych terenów zgodnie 
z rozdziałem 2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu” 
niniejszych ustaleń. 
Budynek na działce nr 33/2 /dwór/ oznaczony w ewidencji 
konserwatorskiej nr 1 – dopuszcza się adaptację pod względem 
funkcjonalnym na cele określone w niniejszych ustaleniach bez 
jakichkolwiek zmian gabarytów, detalu architektonicznego 
i zewnętrznego wyglądu obiektu. 
Dopuszcza się wykonanie stromego dachu o kącie nachylenia 
około 45 o pokrytego dachówką nad szeregowym budynkiem  
oznaczonymi w ewidencji konserwatorskiej nr 4 / dawny budynek 
gospodarczy/.

6) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

W granicach obszarów nie występują przestrzenie publiczne. 

7) zarametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń. 

8) granice i sposoby
zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających 
ochronie ustalonych na 
podstawie  odrębnych 
przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

9) szczegółowe zasady
i warunki scalania i podziału 
nieruchomości

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

10 zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

a) tereny obsługiwane komunikacyjnie z dróg 21KDp i 23KDg.
b) miejsca parkingowe zabezpieczyć zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 2 „Zasady ogólne zagospodarowania 
terenu” niniejszych ustaleń. 
c) sieci infrastruktury technicznej  wykonać zgodnie z ustaleniami
rozdziału 3, 4, 5 niniejszych ustaleń.

11) sposób i termin
tymczasowego 
zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania 
terenów

Nie ustala się tymczasowego sposobu użytkowania terenu. 

12) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa 
w art.36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. 
Dz. U. z 2012.647 ze 
zmianami) 

 Teren nie zmienia sposobu użytkowania. Ustala się stawkę od 
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%. 

4. Ustalenia dla terenu usług socjalnych sportu i rekreacji

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

15 US  /0,35/
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2) funkcja obszaru Funkcje podstawowe : 
teren usług socjalnych / typu świetlica wiejska/, sportu i rekreacji 
z obiektami zaplecza dla funkcji podstawowej, 
2. Funkcje dopuszczalne
usługi gastronomii i handlu związane z obsługą funkcji 
podstawowej. 

3) zasady ochrony
i kształtowania ładu 
przestrzennego

Ustala się możliwość budowy nowych obiektów budowlanych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”. 

4) zasady ochrony
środowiska, przyrody 
i krajobrazu 

Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie z rozdziałem 
2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu”. 

5) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”.

6) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”.

7) parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”.

8) granice i sposoby
zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających 
ochronie ustalonych na 
podstawie odrębnych 
przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”.

9) szczegółowe zasady
i warunki scalania i podziału 
nieruchomości

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”.

10) zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

a) teren obsługiwany komunikacyjnie z drogi 21KDp.
b) miejsca parkingowe zabezpieczyć zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 2 „Zasady ogólne zagospodarowania 
terenu” niniejszych ustaleń. 
c) sieci infrastruktury technicznej  wykonać zgodnie z ustaleniami
rozdziału 3, 4, 5 niniejszych ustaleń.

11) sposób i termin
tymczasowego 
zagospodarowania urządzenia 
i użytkowania terenów

Teren może być użytkowany w dotychczasowy sposób do chwili 
podjęcia inwestycji. Zmiana zagospodarowania musi spełniać 
wymogi określone w niniejszych ustaleniach. 

12) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

 Teren nie zmienia dotychczasowego, turystycznego przeznaczenia. 
Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 0%.

5. Ustalenia dla terenu ośrodka przywodnego

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

2 UTW /  0,76 /, 4 UTW / 0,33 /, 
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2) funkcja obszaru Funkcja podstawowa: 
- teren ośrodka przywodnego 

3) Zasady ochrony
i kształtowania ładu 
przestrzennego

Ustala się możliwość budowy obiektów budowlanych na zasadach 
określonych w punkcie 7 niniejszego ustępu. 

4) zasady ochrony środowiska
i krajobrazu kulturowego 

Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie z rozdziałem 
2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 
Ustala się zakaz użytkowania sprzętu motorowodnego. 
Ustala się nakaz ustawienia na terenie ośrodka tablicy 
informacyjnej zawierającej informacje przyrodnicze o jeziorze, 
status ochrony jeziora, informacje o faunie i o zagrożeniach oraz 
ograniczenia w zakresie użytkowania jeziora, wskazana lokalizacja 
wieży widokowej. 
Przy realizacji przystani wodnej na terenie 4UTW pozostawić 
wzdłuż zachodniego brzegu kanału oznaczonego symbolem 3W 
pas istniejącej zieleni  bez zmian. 
Na części terenu jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego 
ryzyka powodzi.

5) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej przyjmować dla tych terenów zgodnie 
z rozdziałem 2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu” 
niniejszych ustaleń.

6) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

7) parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

Na terenie 2 UTW ustala się możliwość realizacji obiektów plaży 
piaszczysto-trawiastej po przystosowaniu przyległej części jeziora 
na kąpielisko. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych 
z wyjątkiem sanitariatów, przebieralni i pomieszczeń na sprzęt 
plażowy z posadzką o rzędnej 1,3 – 1,4m n.p.m. 
Na terenie 4UTW miedzy drogą 20 KP a istniejącą skarpą  ustala 
się możliwość realizacji plaży oraz obiektów tymczsowych 
zaplecza przystani i sportów wodnych z posadzką o rzędnej 1,3 – 
1,4m n.p.m. 
Na terenie 4 UTW, po stronie wschodniej istniejącej skarpy – 
obiekty tymczasowe na palach drewnianych z pozostawieniem 
prześwitu nad terenem, o funkcji i poziomie podłogi jak wyżej. 
Konfigurację terenu i roślinność pozostawić bez zmian. 
Wysokość zabudowy ogranicza się jak dla działek o powierzchni 
do 1000 m 2.

8) granice i sposoby
zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających 
ochronie ustalonych na 
podstawie  odrębnych 
przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń.

9) szczegółowe zasady
i warunki scalania i podziału 
nieruchomości

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 
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10) zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

a) teren obsługiwany komunikacyjnie z dróg 25KDx.
b) miejsca parkingowe zabezpieczyć zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 2 „Zasady ogólne zagospodarowania 
terenu” niniejszych ustaleń. 
c) sieci infrastruktury technicznej  wykonać zgodnie z ustaleniami
rozdziału 3, 4, 5 niniejszych ustaleń.

11) sposób i termin
tymczasowego 
zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania 
terenów

Teren może być użytkowany w dotychczasowy sposób do chwili 
podjęcia inwestycji. Zmiana zagospodarowania musi być zgodna 
z warunkami określonymi w niniejszych ustaleniach. 

12) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa 
w art.36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. 
Dz. U. z 2012.647 ze 
zmianami)

Teren 2UTW nie zmienia dotychczasowego, turystycznego 
przeznaczenia. Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0%. 
Dla terenu 4UTW ustala się stawkę od wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 10%. 

6. Ustalenia dla terenów usług handlu i gastronomii

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

18 UHG /  0,06 / 

2) funkcja obszaru Funkcja podstawowa: 
- teren lokalizacji usług handlu i gastronomii

3) zasady ochrony
i kształtowania ładu 
przestrzennego

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń.

4) zasady ochrony środowiska
i krajobrazu kulturowego 

Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie z rozdziałem 
2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

5) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej przyjmować dla tych terenów zgodnie 
z rozdziałem 2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu” 
niniejszych ustaleń.

6) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

W granicach obszarów nie występują przestrzenie publiczne. 

7) parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń.

8) granice i sposoby
zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających 
ochronie ustalonych na 
podstawie  odrębnych 
przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń.

9) szczegółowe zasady
i warunki scalania i podziału 
nieruchomości

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń 
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10) zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

a) teren obsługiwany komunikacyjnie z dróg 24KDg.
b) miejsca parkingowe zabezpieczyć zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 2 „Zasady ogólne zagospodarowania 
terenu” niniejszych ustaleń. 
c) sieci infrastruktury technicznej  wykonać zgodnie z ustaleniami
rozdziału 3, 4, 5 niniejszych ustaleń.

11) sposób i termin
tymczasowego 
zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania 
terenów

Teren może być użytkowany w dotychczasowy sposób do chwili 
podjęcia inwestycji. Zmiana zagospodarowania musi być zgodna 
z warunkami określonymi w niniejszych ustaleniach. 

12) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa 
w art.36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. 
Dz. U. z 2012.647 ze 
zmianami) 

 Teren nie zmienia sposobu użytkowania. Ustala się stawkę od 
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%. 

7. Ustalenia dla terenów zieleni parkowej

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

6 ZP  /0,73/ 

2) funkcja obszaru Funkcje podstawowe: 
Teren zieleni rekreacyjnej. 

3) zasady ochrony
i kształtowania ładu 
przestrzennego

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń.

4) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu 

Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie z rozdziałem 
2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu”. niniejszych 
ustaleń. 
Na terenie jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego 
ryzyka powodzi. 
Obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni bez zmian.

5) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”. niniejszych ustaleń.

6) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń.

7) parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu

Obowiązuje zakaz zabudowy. Dopuszcza się realizację 
obiektów małej architektury ogrodowej oraz urządzeń 
sportowo rekreacyjnych..

8) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających 
ochronie ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń.

9) szczegółowe zasady i warunki Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
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scalania i podziału 
nieruchomości

zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

10) zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury 
technicznej

Tereny obsługiwane komunikacyjnie z drogi 25KDx. 
Gospodarkę wodno - ściekową wykonać zgodnie 
z ustaleniami rozdziału 3 - „Ustalenia w zakresie 
infrastruktury sanitarnej”.

11) sposób i termin
tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania terenów

Teren może być użytkowany w dotychczasowy sposób do 
chwili podjęcia inwestycji. Zmiana zagospodarowania musi 
spełniać wymogi określone w niniejszych ustaleniach.

12) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

 Teren nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia. Ustala 
się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 0%.

8. Ustalenia dla terenów rolniczych

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

1RZ  /7,72/ 

2) funkcja obszaru 1. Funkcje podstawowe:
Istniejące łąki bez zmian użytkowania z zachowaniem 
systemu melioracyjnego, bez prawa zabudowy.

3) zasady ochrony
i kształtowania ładu 
przestrzennego

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

4) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu 

Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie z rozdziałem 
2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu”. Ustala się 
obowiązek właściwej pielęgnacji rowów dla ich sprawnego 
działania. 
Na terenie jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego 
ryzyka powodzi.

5) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

6) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”. niniejszych ustaleń.

7) parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”.

8) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających 
ochronie ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

9) szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału 
nieruchomości

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 
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10) zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury 
technicznej

Teren obsługiwany komunikacyjnie z dróg 21KDp i 22KDx. 
Gospodarkę wodno - ściekową wykonać zgodnie 
z ustaleniami rozdziału 3 - „Ustalenia w zakresie 
infrastruktury sanitarnej”.

11) sposób i termin
tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania terenów

Nie ustala się. 

12) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

 Teren nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia. Ustala 
się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 0%.

9. Ustalenia dla terenów gospodarki rybackiej

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

5 RU  /0,20/

2) funkcja obszaru Funkcja podstawowa: 
- teren gospodarki rybackiej dla obsługi jeziora Wicko – 
obiekty magazynowe zaplecza /sieciarnia, hangar/ oraz 
socjalno – biurowe.

3) zasady ochrony
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Ustala się możliwość budowy nowych obiektów 
budowlanych na terenie nie wymagającym wycinki 
zadrzewień, na zasadach określonych w rozdziale II „Zasady 
ogólne zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

4) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu 

Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie z rozdziałem 
2 „Zasady ogólne zagospodarowania terenu”  niniejszych 
ustaleń 
Na części terenu jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego 
ryzyka powodzi. 
Istniejące zbiorniki wodne zachować. Ustala się zakaz 
prowadzenia stawowej hodowli ryb. Ustala się zakaz wycinki 
zadrzewień.

5) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

6) Parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”, niniejszych ustaleń. 
Ustala się rzędną podłogi projektowanych obiektów powyżej 
1,30 m n.p.m. 
Wskazane fundamentowane na palach.

7) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających 
ochronie ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

8) szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału 
nieruchomości

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.
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9) zasady modernizacji,
rozbudowy 
i budowy systemów 
komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

Teren obsługiwany komunikacyjnie z istniejącej drogi 
25 KDx. 
Miejsca parkingowe zabezpieczyć zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w rozdziale 2 „Zasady ogólne zagospodarowania 
terenu” niniejszych ustaleń. 
Gospodarkę wodno - ściekową wykonać zgodnie 
z ustaleniami rozdziałem 3 niniejszych ustaleń - „Ustalenia 
w zakresie infrastruktury sanitarnej”.

10) sposób i termin
tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania terenów

Teren może być użytkowany w dotychczasowy sposób do 
chwili podjęcia inwestycji. Zmiana zagospodarowania musi 
być zgodna z warunkami określonymi w niniejszych 
ustaleniach.

11) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

 Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 10%.

10. Ustalenia dla terenów wód otwartych i cieków wodnych

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

3 W  /0,15/,

2) funkcja obszaru Funkcje podstawowe: 
Istniejący kanał z możliwością wykorzystania na przystań. 

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu 

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady 
ogólne zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 
Ustala się zakaz użytkowania sprzętu motorowodnego.

4) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady 
ogólne zagospodarowania terenu”.

5) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej

Nie ustala się.

6) parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu

Nie ustala się. 

7) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady 
ogólne zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

8) szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości

Nie ustala się. 

9) zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji 
i infrastruktury technicznej

Teren obsługiwany komunikacyjnie z 22KDx i 4KP. . 
Gospodarkę wodno - ściekową wykonać zgodnie 
z ustaleniami rozdziału 3 - „Ustalenia w zakresie 
infrastruktury sanitarnej”.

10) sposób i termin tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania terenów

Nie ustala się. 

11) stawki procentowe, na  Teren nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia. Ustala 
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podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 0%.

11. Ustalenia dla terenów wód otwartych i cieków wodnych

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

19 W  /0,14/,

2) funkcja obszaru Funkcje podstawowe: 
Istniejący Kanał Głownicki bez zmian.

3) zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu 

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady 
ogólne zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

4) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady 
ogólne zagospodarowania terenu”.

5) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej

Nie ustala się.

6) parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu

Nie ustala się. 

7) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady 
ogólne zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

8) szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości

Nie ustala się. 

9) zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji 
i infrastruktury technicznej

Teren obsługiwany z wolnego od zabudowy obszaru 
przyległych łąk oznaczonego w rysunku planu symbolem 
1 RZ na zasadzie służebności. 

10) sposób i termin tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania terenów

Nie ustala się. 

11) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

 Teren nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia. Ustala 
się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 0%.

12. Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyka

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

16 E  /0,01/ 

2) funkcja obszaru 1. Funkcje podstawowe:
teren urządzeń infrastruktury – projektowana stacja 
transformatorowa 15/ 0,4 kV wnętrzowa lub kontenerowa. 
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Dopuszcza się zmianę lokalizacji stacji w granicach działki 
nr 26/6 obr. Jezierzany.

3) zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury 
technicznej

Teren obsługiwany komunikacyjnie z istniejącej drogi 
22 KDx. Infrastrukturę wykonać zgodnie z ustaleniami 
rozdziału 5 „Ustalenia w zakresie elektroenergetyki 
i telekomunikacji”.

4) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie  
odrębnych przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

5) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

 Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 1%.

13. Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej – urządzeń kanalizacji sanitarnej

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

17 NO/  0,02 /

2) funkcja obszaru 1. Funkcje podstawowe:
teren infrastruktury technicznej – istniejąca przepompownia 
ścieków sanitarnych. Ustalenia według rozdziału 3 - 
„Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej”.

3) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”.

4) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej

Nie ustala się.

5) zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury 
technicznej

Teren obsługiwany komunikacyjnie z istniejącej drogi 
22KDx. 

6) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

 Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 1%.

14. Ustalenia dla terenów komunikacji – przejścia  piesze

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

20 KP/  0,9 /

2) funkcja obszaru 1. Funkcje podstawowe:
- przejścia piesze wzdłuż istniejącego kanału 
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2. Funkcja dopuszczalna:
- nabrzeże cumownicze

3) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów 

- szerokość w liniach rozgraniczających 5,0m. 
- nawierzchnia utwardzona jednoprzestrzenna 
- dopuszcza się ruch kołowy dla potrzeb przystani wodnej 
- dopuszcza się poszerzenie ponad 5,0 m kosztem terenów 
sąsiednich dla pełnienia funkcji nabrzeża cumowniczego.

4) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej

Nie ustala się

5) zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury 
technicznej

Teren obsługiwany komunikacyjnie z istniejących  dróg 
22 KDx i 25 KDx. 

6) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie  
odrębnych przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

7) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

 Teren nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia. Ustala 
się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 0%.

15. Ustalenia dla drogi powiatowej

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

21 KDp/  1,59 / 

2) funkcja obszaru 1. Funkcje podstawowe:
istniejąca droga powiatowa o szerokości w liniach 
rozgraniczających bez zmian

3) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

4) wskaźniki zagospodarowania
terenu i parametry obiektów

W przypadku modernizacji należy przyjmować następujące 
parametry: 
- szerokość w liniach rozgraniczających bez zmian, 
- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,5 m. 
- w przekroju drogi projektować przynajmniej jednostronny 
chodnik o szerokości nie mniejszej niż 1,25 m i ścieżkę 
rowerową o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m. 
- dopuszcza się stosowanie pasów postojowych.

5) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu”.

6) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie  

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.
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odrębnych przepisów
7) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

 Teren nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia. Ustala 
się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 0%.

16. Ustalenia dla dróg gminnych

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

23 KDg  /0,10/, 24 KDg /0,29/, 
26 KDg/ 0,44 /.

2) funkcja obszaru Funkcje podstawowe : 
drogi gminne istniejące o szerokości w liniach 
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu

3) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

4) wskaźniki zagospodarowania
terenu i parametry obiektów

W przypadku modernizacji i budowy nowych odcinków 
należy przyjmować następujące parametry: 
- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu, 
- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,0 - 
3,50m 
-  - - w przekroju drogi projektować przynajmniej 
jednostronny chodnik o szerokości nie mniejszej niż 1,25 m, 
- przypadku przebudowy drogi 23 KDg dopuszcza się 
przesunięcie linii  regulacyjnej od strony wschodniej 
kosztem działek sąsiednich na odległość niezbędną dla 
wykonania jezdni o parametrach wymaganych dla 
bezpieczeństwa i obsługi działek. Drogi 23KDg i 24KDg 
powiązane skrzyżowaniem z drogą powiatową.

5) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

6) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

7) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)( 

Teren nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia. Ustala 
się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 0%.

17. Ustalenia dla dróg wewnętrznych

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

27 KDw/  0,08/, 28KDw / 0,31/.

2) funkcja obszaru 1. Funkcje podstawowe:
Drogi wewnętrzne istniejące o szerokości w liniach 
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rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.
3) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

4) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

5) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

6) wskaźniki zagospodarowania
terenu i parametry obiektów 

W przypadku modernizacji i budowy nowych odcinków 
dróg należy przyjmować następujące parametry: 
- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu 
- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 2,25 m. lub 
nawierzchnię jednoprzestrzenną. 
W przypadku przebudowy drogi 28 KDw dopuszcza się 
przesunięcie linii  regulacyjnej od strony zachodniej 
kosztem działek sąsiednich na odległość niezbędną dla 
wykonania jezdni o parametrach wymaganych dla 
bezpieczeństwa i obsługi działek. 
Drogi KDw powiązane skrzyżowaniem z drogami 
gminnymi.

6) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

 Teren nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia. Ustala 
się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 0%.

18. Ustalenia dla dróg pieszo - jezdnych

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

22 KDx/  1,16/, 25KDx / 0,53/.

2) funkcja obszaru 1. Funkcje podstawowe:
Drogi pieszo - jezdne istniejące o szerokości w liniach 
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

3) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

4) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

5) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2. „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

6) wskaźniki zagospodarowania
terenu i parametry obiektów 

W przypadku modernizacji należy przyjmować następujące 
parametry: 
- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
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z rysunkiem planu, 
- jedną jezdnię o szer. 3,50m 
- pobocze po obu stronach jezdni o szerokości po 1,0 m

6) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

 Teren nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia. Ustala 
się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 0%.

19. Ustalenia dla dojść pieszych

1) symbol obszaru
/powierzchnia w hektarach/ 

20 KP  /0,04/

2) funkcja obszaru 1. Funkcje podstawowe:
przejście piesze o szerokości w liniach regulacyjnych 5,0m

3) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

4) granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń. 

5) zasady kształtowania
przestrzeni publicznych

Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2 „Zasady ogólne 
zagospodarowania terenu” niniejszych ustaleń.

6) wskaźniki zagospodarowania
terenu i parametry obiektów

W przypadku modernizacji dopuszcza się zwiększenie 
szerokości kosztem terenu 4 UTW 

6) stawki procentowe, na
podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2012.647 ze zmianami)

 Teren nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia. Ustala 
się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 0%.

Rozdział 8 
Przepisy końcowe 

§ 8. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze
 i nieleśne wg poniższej tabeli: 

Klasy bonitacyjne Powierzchnia (ha)

RIVa 7,84
RIVb 0,49
ŁIV 3,16
PsIV 2,99
R V 0,42
ŁV 8,61
PsV 0,14
Razem 23,65
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino. 

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. Równocześnie traci moc uchwała Rady Gminy Postomino Nr VII/65/99 

z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jezierza-

ny w granicach obszaru objętego planem miejscowym „Jezierzany IV”. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega również publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

 

Jadwiga Krakowska 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/368/14 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 14 lutego 2014 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Jezierzany IV” 

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

(tj. Dz. U. z 2012.647 ze zmianami), - stwierdza się, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Jezierzany IV” w obrębie Jezierzany i Wicko Morskie - uwag nie wniesiono. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/368/14 

Rady Gminy Postomino 

z dnia 14 lutego 2014 r. 

w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Jezierzany IV” 

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

(tj. Dz. U. z 2012.647 ze zmianami) ustala się następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania. 

§ 1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb miesz-

kańców zalicza się inwestycje wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (tj. Dz. U. 2013.594 ze zmianami). 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone do zadań własnych gminy, zapisane w niniej-

szym planie obejmują: 

L.p. Symbol terenu Opis inwestycji 

 20 KP modernizacja istniejących przejść pieszych 

  2UTW, 5 UTW budowa ośrodka przywodnego 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wymienionych w § 2. 

Inwestycje należy realizować zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi i aktualną wiedzą techniczną 

w okresie ich realizacji, w sposób nie naruszający ustaleń planu. 

§ 4. 1. Zadania wymienione w § 2 będą finansowane z budżetu gminy z zachowaniem przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013.885 ze zmianami). 

2. Zakres wydatków budżetowych na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie gminy, zależ-

nie od zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości ich finansowania, w niezbędnym zakresie z uwzględnie-

niem przewidywanych wpływów z tytułu realizacji planu. 
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