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UCHWAŁA Nr LIV/826/09 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZ 
 z dnia 28 paadziernika 2ŃŃ9 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piaski – Dolny Taras” w Bydgoszczy. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, oraz z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,  
poz. 1413), uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonego 
uchwał> nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
15 lipca 2009 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego czCWci osiedla Piaski 
– Dolny Taras w Bydgoszczy, któremu nadaje siC 
nazwC „Piaski – Dolny Taras”. Plan obejmuje obszar 
połocony w rejonie ulicyŚ Piaski, Szamarzewskiego  
o powierzchni ok. 95ha, w granicach okreWlonych na 
rysunku planu.  

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
1) rysunek planu w skali 1Ś1000, jako zał>cznik nr 1,  

z wyrysem ze Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Bydgoszczy – stanowi>cymi zał>czniki nr 1/1a  
i 1/1b; 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, jako zał>cznik  nr 2ś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, jako zał>cznik  
nr 3. 

  
§ 2.1. W planie okreWla siCŚ 

1) przeznaczenie terenówś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

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

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce terenów naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychś 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciś 

8) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWciś 
2. W planie nie okreWla siC wymagaM wynikaj>cych 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 
3. Ustalenie przeznaczenia poszczególnych terenów 

połoconych w granicach obszaru objCtego planem, 
okreWlenie sposobów ich zagospodarowania i warunków 
zabudowy oraz obsługi, nastCpuje w oparciu oŚ 
1) tekst uchwały, stanowi>cy ustalenia szczegółowe 

planu, o których mowa w przepisach rozdziału  
16 uchwały, które obowi>zuj> odpowiednio dla 
poszczególnych terenówś 

2) tekst uchwały, stanowi>cy ustalenia ogólne planu,  
o których mowa w przepisach rozdziałów od 3 do  
15 uchwały wł>cznie, które obowi>zuj> w granicach 
obszaru objCtego planem oraz w granicach 
poszczególnych grup terenów o okreWlonym 
przeznaczeniu; 

3) oznaczenia graficzne planu, o których mowa  
w przepisach rozdziału 2 uchwały i które okreWlono 
na rysunku planu. 
4. Identyfikacja i powi>zanie okreWlonej 

nieruchomoWci z rysunkiem i tekstem planu nastCpuje  
w oparciu o oznaczenia przedstawione w formie 
symboli literowych i numerów wyrócniaj>cych teren 
spoWród innych terenów, w granicach obszaru objCtego 
planem. 

 
§ 3.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 

1) budynku garacowo-gospodarczym – nalecy przez to 
rozumieć zarówno tylko budynek garacowy, tylko 
budynek gospodarczy, jak i równiec budynek 
ł>cz>cy funkcje budynku garacowego  
i gospodarczego,  

2) budynku usługowym – nalecy przez to rozumieć 
budynek przeznaczony dla potrzeb działalnoWci 
usługowej, w szczególnoWci administracji 
publicznej, kultury, oWwiaty, nauki, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi 
bankowej, handlu detalicznego, gastronomii, 
turystyki, sportu, Wwiadczenia usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych,  
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3) linii podziału wewnCtrznego terenów o tym samym 

przeznaczeniu lub tych samych zasadach 
zagospodarowania – orientacyjna - nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu, 
która stanowi liniC - granicC podziału geodezyjnego, 
bCd>c> granic> działki budowlanej, której przebieg 
moce być zmieniony zgodnie z warunkami 
okreWlonymi w planie, o ile nie spowoduje to 
ograniczeM w realizacji okreWlonego przeznaczenia 
terenów, przez które takie linie przebiegaj>, np. 
mocliwoWci zabudowyś 

4) linii rozgraniczaj>cej tereny – nalecy przez to 
rozumieć liniC rozdzielaj>c> - rozgraniczaj>c> tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania - WciWle okreWlon> lub 
orientacyjn>, przedstawion> na rysunku planu, 
okreWlaj>c> granice terenów oznaczonych 
symbolami literowymi i numerem wyrócniaj>cym je 
spoWród innych terenów o ustalonym przeznaczeniu 
oraz zasadach zabudowy i zagospodarowania 
opisanych w tekWcie planuś 

5) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlona – nalecy przez to rozumieć liniC 
przedstawion> na rysunku planu, okreWlaj>c> granice 
terenów oznaczonych symbolami literowymi  
i numerem wyrócniaj>cym je spoWród innych 
terenów o ustalonym przeznaczeniu oraz zasadach 
zabudowy i zagospodarowania opisanych w tekWcie 
planu, której przebieg nie podlega zmianieś  

6) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - 
orientacyjna – nalecy przez to rozumieć liniC 
przedstawion> na rysunku planu, okreWlaj>c> granice 
terenów oznaczonych symbolami literowymi  
i numerem wyrócniaj>cym je spoWród innych 
terenów o ustalonym przeznaczeniu oraz zasadach 
zabudowy i zagospodarowania opisanych w tekWcie 
planu, której przebieg moce być zmieniony zgodnie  
z warunkami okreWlonymi w planie, o ile nie 
spowoduje to ograniczeM w realizacji podstawowego 
przeznaczenia terenów rozgraniczonych tak> lini>ś 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu 
stanowi>c> granice obszaru, na którym  
z zachowaniem ustaleM planu i przepisów 
odrCbnych, dopuszcza siC sytuowanie zabudowy,  
w tym takce bezpoWrednio przy tej granicy, ale bez 
mocliwoWci jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczaj>cej, chyba ce ustalenia planu 
rozstrzygaj> inaczejś 

8) obowi>zuj>cej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC przedstawion> na rysunku planu przy 
której obowi>zkowo nalecy sytuować, na 
okreWlonych w planie warunkach, zewnCtrzn> WcianC 
budynku, bez mocliwoWci jej przekraczania  
w kierunku linii rozgraniczaj>cej, chyba ce ustalenia 
planu rozstrzygaj> inaczejś 

9) ochronie istniej>cego zadrzewienia – nalecy przez to 
rozumieć zachowanie i pielCgnacjC oraz 
wkomponowanie istniej>cego, wartoWciowego 

zadrzewienia w projektowane zagospodarowanie 
terenu;  

 10) planie – nalecy przez to rozumieć plan, o którym 
mowa w § 1 ust. 1ś 

 11) przepisach odrCbnych i szczególnych – nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych i obowi>zuj>cych rozporz>dzeMś 

 12) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć tak> funkcjC, która dominuje - przewaca 
na danym terenie i jest okreWlona w ustaleniach 
planu; 

 13) przeznaczeniu uzupełniaj>cym (dopuszczalnym, 
towarzysz>cym) - nalecy przez to rozumieć funkcjC 
inn> nic okreWlon> jako przeznaczenie podstawowe, 
która z nimi nie koliduje, która uzupełnia, poszerza 
lub wzbogaca podstawowe przeznaczenie terenu  
i nie jest z nimi sprzeczna ani dominuj>caś 

 14) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu wykonany na mapie w skali 1: 1000, 
stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały, na 
którym przedstawiono ustalenia planu w formie 
graficznej;  

 15) spadzistym dachu – nalecy przez to rozumieć dach 
widoczny z poziomu terenu jako dach pochyły – 
stromy, o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku 
połaci dachowych, a takce dach w kształcie kolebkiś 

 16) strefie OW - obserwacji archeologicznej - nalecy 
przez to rozumieć strefC obejmuj>c> tereny 
o domniemanej, na podstawie badaM lub innych 
wskazówek, zawartoWci reliktów archeologicznychś  

 17) strefie W - ochrony archeologicznej - nalecy przez 
to rozumieć strefC obejmuj>c> tereny o rozpoznanej, 
na podstawie badaM, zawartoWci wacnych reliktów 
archeologicznych;  

 18) terenie – nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym przeznaczeniu lub zasadach zabudowy  
i zagospodarowania - opisanych w tekWcie planu, 
który został wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi oraz oznaczony symbolem 
literowym i numerem wyrócniaj>cym go spoWród 
innych terenówś 

 19) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miasta Bydgoszczy, stanowi>c> tekst 
planu; 

 20) usługach nieuci>cliwych – nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć, której wykonywanie odbywa siC przy 
zapewnieniu ochrony uzasadnionych interesów osób 
trzecich, a w szczególnoWci ochronC przed stałymi 
b>da okresowymi uci>cliwoWciami dla Wrodowiska  
w formie zjawisk fizycznych lub stanów 
utrudniaj>cych cycie oraz zagracaj>cych 
otaczaj>cemu Wrodowisku w formie hałasu, wibracji, 
pól elektromagnetycznych, a takce zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby oraz zanieczyszczenia 
odpadami; 

 21) wymiana budynku – nalecy przez to rozumieć 
budowC budynku na działce budowlanej  
z zachowaniem ustaleM planu i przepisów 
odrCbnych, po uprzedniej rozbiórce istniej>cego na 
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tej działce budynku lub budynków, np. 
mieszkalnego, garacowo-gospodarczego; 

 22) zapewnienie dostCpu do urz>dzeM wodnych – nalecy 
przez to rozumieć takie zagospodarowanie terenu  
w bezpoWrednim s>siedztwie urz>dzeM wodnych, 
które umocliwia wykonywanie prac 
konserwacyjnych tych urz>dzeM oraz innych 
czynnoWci okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

 23) zieleni przydomowej – nalecy przez to rozumieć 
roWlinnoWć na gruncie/terenie otaczaj>cym zabudowC 
mieszkaniow> (np. jednorodzinn>, w gospodarstwie 
lub zamieszkania zbiorowego) lub rekreacyjn>  
w formie ogrodów, sadów uprawianych na ucytek  
i potrzeby własne gospodarstwa rodzinnego (nie 
bCd>ce produkcj> rolnicz> i ryback>), oraz inn> 
zieleM urz>dzon> pełni>c> funkcje estetyczne  
i rekreacyjne, z mocliwoWci> sytuowania w jej 
granicach towarzysz>cych obiektów i urz>dzeM, 
takich jak obiekty małej architektury ogrodowej  
i ucytkowej, słuc>cych rekreacji codziennej - 
indywidualnej mieszkaMców tej zabudowy. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane w uchwale, nalecy rozumieć zgodnie  
z pojCciami i okreWleniami, o których mowa w ustawie  
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.  
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217,  
z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 655, Nr 127,  
poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844,  
z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, 
poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz  
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206 i Nr 160,  
poz. 1276) oraz w przepisach wykonawczych do tej 
ustawy. 
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne planu 

 
§ 4.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ  
1) granica obszaru objCtego planem; 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlonaś 

3) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania - 
orientacyjna; 

4) linia podziału wewnCtrznego terenów o tym samym 
przeznaczeniu lub tych samych zasadach 
zagospodarowania – orientacyjna granica podziału 
na działki budowlaneś  

5) obowi>zuj>ca linia zabudowyś 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
7) usytuowanie nowego budynku mieszkalnego – 

orientacyjne; 
8) przebieg głównej kalenicy – jeceli wystCpujeś 
9) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórkiś 

 10) granica strefy W - ochrony archeologicznej; 
 11) granica strefy OW - obserwacji archeologicznej; 
 12) obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytkówś 
 13) ci>g pieszy - przebieg orientacyjny; 
 14) ci>g pieszo-rowerowy – przebieg orientacyjny; 

 15) orientacyjny przebieg urz>dzeM wodnych  
o charakterze elementarnym (rów, kanał)ś 

 16) orientacyjne usytuowanie przejazdu z przepustem 
nad ciekiem/rowem poza terenami transportu; 

 17) symbol literowy i numer wyrócniaj>cy teren spoWród 
innych terenów o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania – oznaczenie „Y” 
dotyczy terenów o szczególnych warunkach 
zabudowy i zagospodarowania; 

 18) oznaczenie pomocnicze (zgodnie z tekstem  
i rysunkiem planu). 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu nie s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu 
i stanowi> elementy informacyjne planuŚ 
1) strefa ochronna komunalnego ujCcia wody 

powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko”Ś 
a) granica wewnCtrznego terenu ochrony 

poWredniej,  
b) granica zewnCtrznego terenu ochrony 

poWredniejś 
2) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu 

Koronowskiego; 
3) granica terenów zagroconych osuwaniem siC mas 

ziemnych; 
4) punkt i k>t widokowy – lokalizacja orientacyjna; 
5) oW drogi i krawCdzie jezdniś 
6) przebiegi istniej>cych sieci infrastruktury 

technicznej, zlokalizowanych poza terenami dróg 
publicznych, które istotnie wpływaj> na warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) napowietrzna linia elektroenergetyczna nn,  
b) napowietrzna linia elektroenergetyczna SN,  
c) podziemna linia elektroenergetyczna SN,  
d) podziemna, tranzytowa linia telekomunikacyjna,  
e) napowietrzna, miejscowa linia 

telekomunikacyjna,  
f) gazoci>g niskiego ciWnienia,  
g) wodoci>gś 

7) orientacyjna strefa ochrony sieci infrastruktury 
technicznej, zlokalizowanych poza terenami dróg 
publicznych. 
 

Rozdział 3 
Przeznaczenie terenów 

 
§ 5.1. Przyjmuj>c ład przestrzenny i zrównowacony 

rozwój za podstawC ustalenia przeznaczenia terenów 
oraz okreWlenia sposobów ich zagospodarowania  
i warunków zabudowy, w granicach obszaru objCtego 
planem wyznacza siC tereny o przeznaczeniuŚ 
1) tereny zabudowy, w tym: 

a) mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone  
w planie symbolem literowym MN i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów,  

b) zamieszkania zbiorowego, oznaczone w planie 
symbolem literowym MZ i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów,  

c) mieszkaniowej lub usługowej, oznaczone  
w planie symbolem literowym M-U i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów,  
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d) usługowej, oznaczone w planie symbolem 
literowym U i numerem wyrócniaj>cym je 
spoWród innych terenów,  

e) zagrodowej w gospodarstwie, oznaczone  
w planie symbolem literowym RM i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenówś 

2) tereny zieleni i wód, w tymŚ 
a) lasów, oznaczone w planie symbolem literowym 

ZL i numerem wyrócniaj>cym je spoWród innych 
terenów,  

b) zieleni ochronnej, oznaczone w planie symbolem 
literowym ZO i numerem wyrócniaj>cym je 
spoWród innych terenów,  

c) zieleni ochronnej bezpoWrednio zagrocone 
powodzi>, oznaczone w planie symbolem 
literowym ZO/ZZ i numerem wyrócniaj>cym je 
spoWród innych terenów,  

d) zieleni krajobrazowej, oznaczone w planie 
symbolem literowym ZK i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów,  

e) wód powierzchniowych Wródl>dowych, 
oznaczone w planie symbolem literowym WS  
i numerem wyrócniaj>cym je spoWród innych 
terenówś 

3) tereny transportu, w tym: 
a) dróg publicznych, oznaczone w planie 

symbolami literowym i numerem wyrócniaj>cym 
je spoWród innych terenówŚ  
- KD-L - ulica klasy lokalnej,  
- KD-D - ulica klasy dojazdowej,  
- KD-DX – ulica klasy dojazdowej jako ci>g 

pieszo-jezdny,  
b) dróg wewnCtrznych, oznaczone w planie 

symbolem literowym KDW i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenówś 

4) tereny infrastruktury technicznej, w tym: 
a) urz>dzeM kanalizacyjnych, oznaczone w planie 

symbolem literowym K i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów,  

b) urz>dzeM energetycznych, oznaczone w planie 
symbolem literowym E i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów,  

c) urz>dzeM wodnych, oznaczone w planie 
symbolem literowym TUW i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów. 

2. Dla terenów dla których w planie ustalono 
przeznaczenie podstawowe, w treWci ustaleM 
szczegółowych okreWla siC przeznaczenie uzupełniaj>ce 
(dopuszczalne). 

3. Wprowadzenie - realizacja przeznaczenia 
uzupełniaj>cego (dopuszczalnego), okreWlonego  
w ustaleniach planu dla poszczególnych terenów, jest 
mocliwe równolegle z realizacj> przeznaczenia 
podstawowego, b>da po jego zrealizowaniu. 

4. Dla terenów dla których w planie ustalono 
przeznaczenie podstawowe, zabrania siC wprowadzania 
funkcji/przeznaczenia zamiennego, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych lub rysunku planu nie wynika inaczej. 

 
§ 2.1. Oznaczenia terenów zabudowy, transportu  

i infrastruktury technicznej przedstawione w formie 
symboli literowych i numerów wyrócniaj>cych teren 

spoWród innych terenów, o których mowa w przepisach 
§ 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, mog> być rozszerzone  
o oznaczenie dodatkowe - Y, o którym mowa  
w przepisach rozdziału 11. 

2. Przepisy (ustalenia) planu dotycz>ce terenów 
oznaczonych okreWlonym symbolem literowym (np. 
MN), o ile z treWci ustaleM szczegółowych lub rysunku 
nie wynika inaczej, stosuje siC odpowiednio do terenów 
oznaczonych analogicznym symbolem literowym  
z oznaczeniem dodatkowym – Y (tj. MN-Y), z tym ce 
dla terenów z oznaczeniem dodatkowym – Y 
obowi>zuj> dodatkowo ustalenia, o którym mowa  
w przepisach rozdziału 11.  
 

§ 3. O ile z treWci ustaleM szczegółowych lub 
rysunku planu nie wynika inaczej ustala siC, ce 
wyznaczony w planie: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczony symbolem literowym MN i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów, jest 
terenem: 
a) przeznaczonym pod budowC, ucytkowanie  

i utrzymanie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wraz z niezbCdnymi dla ich 
prawidłowego funkcjonowania, towarzysz>cymi 
pomieszczeniami lub budynkami garacowymi  
i gospodarczymi oraz zwi>zanymi z nimi 
urz>dzeniami i obiektami, a teren otaczaj>cy 
powycsze budynki/obiekty jest przeznaczony do 
zagospodarowania poprzez budowC i utrzymanie 
przył>czeniowej infrastruktury technicznej, dojWć 
i dojazdów, miejsc postojowych oraz do 
gromadzenia odpadów, wprowadzenie zieleni 
przydomowej, a takce poprzez realizacjC innych 
form zabudowy i zagospodarowania terenu,  
w zakresie okreWlonym przepisami planu,  

b) dla którego w ramach przeznaczenia 
uzupełniaj>cego dopuszcza siC realizacjC funkcji 
usług nieuci>cliwych np. jako działalnoWci 
zwi>zanej z obsług> firm, administracj>, 
ubezpieczeniami, bankowoWci>, rekreacj> itp.  
a takce gabinety lekarskie itp., kameralne 
pracownie artystyczne itp., usługi handlu 
detalicznego oraz małe zakłady usługowe typu 
fryzjer, szewc, krawiec itp., przy czym całkowita 
powierzchnia lokalu ucytkowego 
wykorzystywanego w ramach przeznaczenia 
uzupełniaj>cego nie moce przekroczyć 30% 
powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego,  

c) dla którego obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 
produkcyjnych (wytwórczych), magazynowo-
składowych (np. hurtownie, składy, 
składowiska), chowu i hodowli zwierz>t, a takce 
innych funkcji, w tym usługowych, 
powoduj>cych stałe lub okresowe uci>cliwoWci 
dla podstawowych funkcji terenu poprzez 
pogorszenie stanu Wrodowiska zwłaszcza  
w zakresie hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby oraz zanieczyszczenia 
odpadami, w tym miCdzy innymi usług z zakresu 
obsługi transportu samochodowego typuŚ stacje 
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paliw, stacje gazu płynnego, myjnie 
samochodowe, warsztaty mechaniki pojazdowej, 
lakiernie, bazy transportowe itp., a takce 
warsztatów Wlusarskich, stolarskich, tartaków 
itp.; 

2) teren zabudowy zamieszkania zbiorowego, 
oznaczony symbolem literowym MZ i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów, jest 
terenem: 
a) przeznaczonym pod budowC, ucytkowanie  

i utrzymanie budynków zamieszkania 
zbiorowego wraz z niezbCdnymi dla ich 
prawidłowego funkcjonowania, towarzysz>cymi 
pomieszczeniami lub budynkami garacowymi  
i gospodarczymi oraz zwi>zanymi z nimi 
urz>dzeniami i obiektami, a teren otaczaj>cy 
powycsze budynki/obiekty jest przeznaczony do 
zagospodarowania poprzez budowC i utrzymanie 
przył>czeniowej infrastruktury technicznej, dojWć 
i dojazdów, miejsc postojowych oraz do 
gromadzenia odpadów, wprowadzenie zieleni 
przydomowej, a takce poprzez realizacjC innych 
form zabudowy i zagospodarowania terenu,  
w zakresie okreWlonym przepisami planu,  

b) dla którego w ramach przeznaczenia 
uzupełniaj>cego dopuszcza siC realizacjC funkcji 
usług nieuci>cliwych np. jako działalnoWci 
zwi>zanej z obsług> firm, administracj>, 
ubezpieczeniami, bankowoWci>, rekreacj> itp.  
a takce gabinety lekarskie itp., kameralne 
pracownie artystyczne itp., usługi handlu 
detalicznego oraz małe zakłady usługowe typu 
fryzjer, szewc, krawiec itp.,  

c) dla którego obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 
produkcyjnych (wytwórczych), magazynowo-
składowych (np. hurtownie, składy, 
składowiska), chowu i hodowli zwierz>t, a takce 
innych funkcji, w tym usługowych, 
powoduj>cych stałe lub okresowe uci>cliwoWci 
dla podstawowych funkcji terenu poprzez 
pogorszenie stanu Wrodowiska zwłaszcza  
w zakresie hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby oraz zanieczyszczenia 
odpadami, w tym miCdzy innymi usług z zakresu 
obsługi transportu samochodowego typuŚ stacje 
paliw, stacje gazu płynnego, myjnie 
samochodowe, warsztaty mechaniki pojazdowej, 
lakiernie, bazy transportowe itp., a takce 
warsztatów Wlusarskich, stolarskich, tartaków 
itp.; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, 
oznaczony symbolem literowym M-U i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów, jest 
terenem: 
a) przeznaczonym pod budowC, ucytkowanie  

i utrzymanie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych mieszkalno-usługowych, 
usługowo-mieszkalnych, usługowych wraz  
z niezbCdnymi dla ich prawidłowego 
funkcjonowania, towarzysz>cymi 
pomieszczeniami lub budynkami garacowymi  
i gospodarczymi oraz zwi>zanymi z nimi 

urz>dzeniami i obiektami, a teren otaczaj>cy 
powycsze budynki/obiekty jest przeznaczony do 
zagospodarowania poprzez budowC i utrzymanie 
przył>czeniowej infrastruktury technicznej, dojWć 
i dojazdów, miejsc postojowych oraz do 
gromadzenia odpadów, wprowadzenie zieleni 
przydomowej, a takce poprzez realizacjC innych 
form zabudowy i zagospodarowania terenu,  
w zakresie okreWlonym przepisami planu,  

b) dla którego w ramach funkcji usługowej 
dopuszcza siC realizacjC usług nieuci>cliwych np. 
jako działalnoWci zwi>zanej z obsług> firm, 
administracj>, ubezpieczeniami, bankowoWci>, 
rekreacj> itp. a takce gabinety lekarskie itp., 
kameralne pracownie artystyczne itp., usługi 
handlu detalicznego oraz małe zakłady usługowe 
typu fryzjer, szewc, krawiec itp.,  

c) dla którego obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 
produkcyjnych (wytwórczych), magazynowo-
składowych (np. hurtownie, składy, 
składowiska), chowu i hodowli zwierz>t, a takce 
innych funkcji, w tym usługowych, 
powoduj>cych stałe lub okresowe uci>cliwoWci 
dla podstawowych funkcji terenu poprzez 
pogorszenie stanu Wrodowiska zwłaszcza  
w zakresie hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby oraz zanieczyszczenia 
odpadami, w tym miCdzy innymi usług z zakresu 
obsługi transportu samochodowego typuŚ stacje 
paliw, stacje gazu płynnego, myjnie 
samochodowe, warsztaty mechaniki pojazdowej, 
lakiernie, bazy transportowe itp., a takce 
warsztatów Wlusarskich, stolarskich, tartaków 
itp.; 

4) teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 
literowym U i numerem wyrócniaj>cym go spoWród 
innych terenów, jest terenemŚ 
a) przeznaczonym pod budowC, ucytkowanie  

i utrzymanie budynków usługowych wraz  
z niezbCdnymi dla ich prawidłowego 
funkcjonowania, towarzysz>cymi 
pomieszczeniami lub budynkami biurowymi, 
socjalnymi, garacowymi i gospodarczymi oraz 
zwi>zanymi z nimi urz>dzeniami i obiektami,  
a teren otaczaj>cy powycsze budynki/obiekty jest 
przeznaczony do zagospodarowania poprzez 
budowC i utrzymanie przył>czeniowej 
infrastruktury technicznej, dojWć i dojazdów, 
miejsc postojowych oraz do gromadzenia 
odpadów, wprowadzenie zieleni, a takce poprzez 
realizacjC innych form zabudowy  
i zagospodarowania terenu, w zakresie 
okreWlonym przepisami planu,  

b) dla którego obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 
produkcyjnych (wytwórczych), magazynowo-
składowych (np. hurtownie, składy, 
składowiska), chowu i hodowli zwierz>t, a takce 
innych funkcji powoduj>cych stałe lub okresowe 
uci>cliwoWci dla podstawowych funkcji terenu 
poprzez pogorszenie stanu Wrodowiska zwłaszcza  
w zakresie hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby oraz zanieczyszczenia 
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odpadami, w tym miCdzy innymi usług z zakresu 
obsługi transportu samochodowego typuŚ stacje 
paliw, stacje gazu płynnego, myjnie 
samochodowe, warsztaty mechaniki pojazdowej, 
lakiernie, bazy transportowe itp., a takce 
warsztatów Wlusarskich, stolarskich, tartaków 
itp.; 

5) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie, 
oznaczony symbolem literowym RM i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów, jest 
terenem: 
a) przeznaczonym pod budowC, ucytkowanie  

i utrzymanie budynków mieszkalnych, 
budynków gospodarczych i garacowych, a takce 
obiektów szklarni i tuneli foliowych oraz 
budowli rolniczych wraz z niezbCdnymi dla ich 
prawidłowego funkcjonowania, towarzysz>cymi 
pomieszczeniami lub budynkami oraz 
zwi>zanymi z nimi urz>dzeniami i obiektami,  
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, 
ogrodniczych lub o profilu rekreacyjnym 
(agroturystyka), a teren otaczaj>cy powycsze 
budynki/obiekty jest przeznaczony do 
zagospodarowania poprzez budowC i utrzymanie 
przył>czeniowej infrastruktury technicznej, dojWć 
i dojazdów, miejsc postojowych oraz do 
gromadzenia odpadów, wprowadzenie zieleni 
przydomowej i upraw, a takce poprzez realizacjC 
innych form zabudowy i zagospodarowania 
terenu, w zakresie okreWlonym przepisami planu,  

b) dla którego w ramach przeznaczenia 
uzupełniaj>cego dopuszcza siC realizacjC funkcji 
usług nieuci>cliwych zwi>zanych z działalnoWci> 
gospodarstwa np. usługi handlu detalicznego, 
usługi zwi>zane z obsług> firm, administracj>, 
ubezpieczeniami, bankowoWci>, rekreacj> itp.,  

c) dla którego obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 
produkcyjnych (wytwórczych), chowu i hodowli 
zwierz>t, a takce innych funkcji, w tym 
usługowych, powoduj>cych stałe lub okresowe 
uci>cliwoWci dla podstawowych funkcji terenu 
poprzez pogorszenie stanu Wrodowiska zwłaszcza 
w zakresie hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby oraz zanieczyszczenia 
odpadami, w tym miCdzy innymi usług z zakresu 
obsługi transportu samochodowego typuŚ stacje 
paliw, stacje gazu płynnego, myjnie 
samochodowe, warsztaty mechaniki pojazdowej, 
lakiernie, bazy transportowe itp., a takce 
warsztatów Wlusarskich, stolarskich, tartaków 
itp.; 

6) teren lasu, oznaczony symbolem literowym ZL  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów, jest terenem przeznaczonym pod las  
w rozumieniu przepisów/ustawy o lasachś 

7) teren zieleni ochronnej, oznaczony symbolem 
literowym ZO i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenów, jest terenem 
przeznaczonym do zagospodarowania poprzez 
utrzymanie rócnorodnych form roWlinnoWci 
naturalnej lub zbliconej do naturalnej 
(półnaturalnej), które charakteryzuj> siC okreWlonym 

miejscem wystCpowania-siedliskiem, składem 
gatunkowym i struktur>, i które wraz z rzeab> 
terenu, wodami oraz innymi tworami  
i składnikami przyrody stanowi> o wartoWci 
ekologicznej i estetycznej krajobrazu,  
a w szczególnoWci spełniaj>cej funkcje ochronne, 
np.Ś wodochronne w s>siedztwie terenów wód 
powierzchniowych, Wródl>dowych (strefa 
przybrzecna) czy glebochronne w granicach 
wystCpowania skarp i zboczy, w tym terenów 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych, 
obejmuj>cych głównie krawCdzie tarasów rzecznych 
doliny Brdyś do zieleni ochronnej zalicza siC  
w szczególnoWciŚ zadrzewienia, grupy i pojedyncze 
drzewa, zespoły roWlinnoWci o charakterze leWnym, 
zakrzewienia, zaroWla, roWlinnoWć trawiasta, a takce 
powycsze formy roWlinnoWci uzupełnione, w zakresie 
okreWlonym przepisami planu - jako przeznaczenie 
uzupełniaj>ce, innymi formami zagospodarowania 
powierzchni ziemi, np. jako tereny zieleni 
przydomowej; 

8) teren zieleni ochronnej bezpoWrednio zagrocony 
powodzi>, oznaczony symbolem literowym ZO/ZZ  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów, jest terenem przeznaczonym do 
zagospodarowania poprzez utrzymanie 
rócnorodnych form roWlinnoWci naturalnej lub 
zbliconej do naturalnej (półnaturalnej), które 
charakteryzuj> siC okreWlonym miejscem 
wystCpowania-siedliskiem, składem gatunkowym  
i struktur>, i które wraz z rzeab> terenu, wodami 
oraz innymi tworami i składnikami przyrody 
stanowi> o wartoWci ekologicznej i estetycznej 
krajobrazu, a w szczególnoWci spełniaj>cej funkcje 
ochronne, np.: wodochronne i glebochronne  
w s>siedztwie terenów wód powierzchniowych, 
Wródl>dowych, i jest naracony na niebezpieczeMstwo 
powodzi (zagrocony powodzi>), tzn. stanowi obszar 
przepuszczania wód powodziowych na rzece Brdzie; 
bezpoWrednie zagrocenie powodzi> moce być 
spowodowane wzmoconym przepływem 
powierzchniowych wód płyn>cych na rzece Brdzie 
ponicej zbiornika i stopnia wodnego z elektrowni> 
„Smukała” (intensywny zrzut wody np.  
w nastCpstwie wyst>pienia zjawisk naturalnych – 
przepuszczenie wód powodziowychŚ opadowych, 
roztopowych, z zatoru lodowo-Wrycowego), a takce 
regulacj> poziomu wód płyn>cych w obrCbie 
projektowanego stopnia wodnego „Czyckówko” na 
rzece Brdzie (projektowana rzCdna piCtrzenia 
NPP=41, 00m n.p.m.); do zieleni ochronnej na 
terenach zagroconych powodzi> zalicza siC  
w szczególnoWciŚ naturalne zadrzewienia, grupy  
i pojedyncze drzewa, zespoły roWlinnoWci  
o charakterze leWnym, zakrzewienia, zaroWla, 
roWlinnoWć trawiasta i przywodna, a takce inne formy 
roWlinnoWci okreWlone w planie oraz w przepisach 
odrCbnych i szczególnychś 

9) teren zieleni krajobrazowej, oznaczony symbolem 
literowym ZK i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenów, jest terenem 
przeznaczonym do zagospodarowania poprzez 
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utrzymanie rócnorodnych form roWlinnoWci 
naturalnej lub zbliconej do naturalnej 
(półnaturalnej), które charakteryzuj> siC okreWlonym 
miejscem wystCpowania-siedliskiem, składem 
gatunkowym i struktur>, i które wraz z rzeab> 
terenu, wodami oraz innymi tworami  
i składnikami przyrody stanowi> o wartoWci 
ekologicznej i estetycznej krajobrazu;  
w szczególnoWci do zieleni krajobrazowej zalicza 
siCŚ zadrzewienia, grupy i pojedyncze drzewa, 
zespoły roWlinnoWci o charakterze leWnym, 
zakrzewienia, zaroWla, roWlinnoWć trawiasta, a takce 
powycsze formy roWlinnoWci uzupełnione, w zakresie 
okreWlonym przepisami planu – jako przeznaczenie 
uzupełniaj>ce, innymi formami zagospodarowania 
powierzchni ziemi, takimi jak np. tereny rolnicze, w 
tymŚ uprawy polowe, ł>ki, sady, uprawy ogrodnicze 
i szkółkarskie, w tym pod osłonami,  
a takce tereny zieleni przydomowejś 

 10) teren wód powierzchniowych Wródl>dowych, 
oznaczony symbolem literowym WS i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów, jest 
terenem pod wodami powierzchniowymi, 
Wródl>dowymi w rozumieniu przepisów/ustawy 
Prawo wodne; 

 11) teren drogi publicznej, oznaczony symbolem 
literowym: 
a) KD-L - ulica klasy lokalnej, i numerem 

wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów,  
b) KD-D - ulica klasy dojazdowej, i numerem 

wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów,  
c) KD-DX – ulica klasy dojazdowej - ci>g pieszo-

jezdny, i numerem wyrócniaj>cym go spoWród 
innych terenów,  

jest terenem przeznaczonym pod budowC, 
ucytkowanie i utrzymanie drogi publicznej  
w rozumieniu przepisów ustawy o drogach 
publicznych, z dopuszczeniem realizacji innych 
form zabudowy i zagospodarowania terenu,  
w zakresie okreWlonym przepisami planu (np. jako 
teren dla lokalizowania sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej); 

 12) teren drogi wewnCtrznej, oznaczony symbolem 
literowym KDW i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenów, jest terenem 
przeznaczonym pod budowC, ucytkowanie  
i utrzymanie drogi wewnCtrznej w rozumieniu 
przepisów ustawy o drogach publicznych, który to 
teren stanowi dojWcie i dojazd do kilku 
nieruchomoWciś w granicach terenu drogi 
wewnCtrznej dopuszcza siC realizacjC innych form 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w zakresie 
okreWlonym przepisami planu (np. jako tereny dla 
lokalizowania sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej); 

 13) teren urz>dzeM kanalizacyjnych, oznaczony 
symbolem literowym K i numerem wyrócniaj>cym 
go spoWród innych terenów, jest terenem 
przeznaczonym pod budowC, ucytkowanie  
i utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz urz>dzeM 
podczyszczaj>cych i oczyszczaj>cych Wcieki oraz 

przepompownie/tłocznie Wcieków, w zakresie 
okreWlonym przepisami planuś 

 14) teren urz>dzeM energetycznych, oznaczony 
symbolem literowym E i numerem wyrócniaj>cym 
go spoWród innych terenów, jest terenem 
przeznaczonym pod budowC, ucytkowanie  
i utrzymanie sieci, instalacji, urz>dzeM i obiektów 
energetycznych słuc>cych przesyłaniu, 
przetwarzaniu, dystrybucji lub obrotowi energi> 
elektryczn>, w zakresie okreWlonym przepisami 
planu; 

 15) teren urz>dzeM wodnych, oznaczony symbolem 
literowym TUW i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenów, jest terenem 
przeznaczonym pod budowC, ucytkowanie  
i utrzymanie urz>dzeM wodnych w rozumieniu 
przepisów/ustawy Prawo wodne. 

 
Rozdział 4 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu 
 

Podrozdział 4a 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
obowi>zuj>ce w granicach obszaru objCtego planem 

 
§ 8. W granicach obszaru objCtego planem 

przyjmuje siC ogólne zasady kompozycji i kształtowania 
przestrzeni polegaj>ce na tym, ceŚ 
1) obowi>zuje tworzenie funkcjonalnego  

i przejrzystego układu brył budynków, zieleni, 
ci>gów transportowych, sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej oraz innych elementów 
zagospodarowania terenu, a takce hierarchizowanie 
relacji miCdzy nimi w zakresie usytuowania, formy, 
parametrów, proporcjiś 

2) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy – 
przewidywane do realizacji obiekty musz> spełniać 
ogólne wymagania ładu przestrzennego, w tymŚ 
a) nowa zabudowa i zwi>zane z ni> urz>dzenia 

nalecy projektować i realizować w sposób 
zapewniaj>cy nawi>zanie stylem i form> 
architektoniczn> oraz zagospodarowaniem terenu 
do charakteru miejsca i krajobrazu oraz 
otaczaj>cej zabudowy m.in. poprzez 
uwzglCdnienie podobieMstwa parametrów i cech 
zabudowy (proporcje, skala, rodzaj i kolorystyka 
zastosowanych materiałów pokrycia dachowego 
i elewacji, itp.), a takce potrzeb ochrony 
Wrodowiska,  

b) wymagany wysoki standard architektoniczny 
budynków w zakresie formy jak i zastosowanych 
materiałów wykoMczeniowychś 

3) obowi>zuje wprowadzanie zieleni w formie 
nasadzeM roWlinnych (drzewa, krzewy, roWlinnoWć 
niska) jako integralnego elementu 
zagospodarowania terenu, z preferencj> gatunków 
rodzimych dostosowanych do warunków 
siedliskowych, w zakresie okreWlonym przepisami 
planu; 
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4) kształtowanie przestrzeni ogólnodostCpnych 

powinno sprzyjać nawi>zywaniu kontaktów 
społecznych oraz słucyć poprawie jakoWci cycia 
mieszkaMców (pod wzglCdem jego parametrów  
i standardów). 

 
Podrozdział 4b 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
obowi>zuj>ce odpowiednio w granicach 

poszczególnych terenów oznaczonych symbolami 
literowymi i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród 

innych terenów 
 

§ 9.1. W granicach terenów zabudowy oznaczonych 
w planie symbolami literowymi: MN, MZ, M-U, U 
oraz RM i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród 
innych terenów, o ile z treWci ustaleM szczegółowych 
lub rysunku planu nie wynika inaczej, ustala siC 
nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:  

1) dopuszcza siC budowC (wykonywanie nowych,  
a takce rozbudowC i nadbudowC istniej>cych oraz 
odbudowC) budynków z zachowaniem ustaleM planu 
i przepisów odrCbnychś 

2) obowi>zuje sytuowanie nowych, odbudowywanych  
i wymienianych budynków oraz rozbudowa  
i nadbudowa istniej>cych budynków z zachowaniem 
ustaleM planu, w tym linii zabudowy okreWlonych na 
rysunku planu, oraz przepisów odrCbnychś 

3) dopuszcza siC zachowanie oraz remonty  
i przebudowC istniej>cych budynków, w tym takce 
budynków usytuowanych w czCWci lub w całoWci, 
poza liniami zabudowy okreWlonymi na rysunku 
planu, z wyj>tkiem obiektów budowlanych 
przeznaczonych do rozbiórki, które zostały 
oznaczone na rysunku planu; 

4) linie zabudowy okreWlone na rysunku planu nie 
odnosz> siC, doŚ 
a) podziemnych czCWci budynku znajduj>cych siC 

całkowicie ponicej poziomu terenu,  
b) okapów, gzymsów, rynien, rur spustowych, 

podokienników, warstw ocieplaj>cych Wciany 
budynku, detali wystroju architektonicznego itp., 
które mog> wykraczać poza liniC zabudowy,  
o nie wiCcej nic 0, 8m,  

c) czCWci budynku, takich jak balkony, galerie, 
tarasy, wykusze, schody zewnCtrzne, pochylnie, 
rampy itp., które mog> wykraczać poza liniC 
zabudowy, o nie wiCcej nic 1,5 m,  

d) robót budowlanych, które polegaj> na 
przebudowie i remoncie istniej>cego budynku 
(lub jego czCWci) usytuowanego poza liniami 
zabudowy oraz ociepleniu jego Wcian 
zewnCtrznych, z wyj>tkiem obiektów 
budowlanych przeznaczonych do rozbiórki,  

e) robót budowlanych, które polegaj> na zmianie 
konstrukcji dachu istniej>cego budynku 
usytuowanego poza liniami zabudowy,  
z wyj>tkiem obiektów budowlanych 
przeznaczonych do rozbiórki, które to roboty 
prowadz> do zamiany dachu płaskiego na 
spadzisty, przy czym okap nowego dachu nie 

moce wykraczać poza obrys istniej>cego 
budynku o wiCcej nic 0, 8m, a powycsze 
działania nie spowoduj>, poza liniami zabudowy, 
rozbudowy budynku lub jego nadbudowy  
o kolejn> kondygnacjC,  

f) obiektów małej architektury oraz miejsc do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych  
w formie zadaszonych osłon, 

-  o ile, w kacdym z tych przypadków, nie zostanie 
przekroczona linia rozgraniczaj>ca tereny,  
a takce zapewnione bCdzie spełnienie wymagaM 
przepisów odrCbnychś  

5) linie zabudowy okreWlone na rysunku planu  
w granicach terenów oznaczonych symbolem MN, 
M-U i numerem wyrócniaj>cym je spoWród innych 
terenów odnosz> siC do nowych obiektów szklarni  
i tuneli foliowych sytuowanych w granicach ww. 
terenów, z wyj>tkiem sytuacji gdy linia zabudowy 
okreWlona na rysunku planu w granicach terenu 
oznaczonego symbolem MN i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów (jako 
linia zasiCgu zabudowy na ww. terenie) przebiega od 
strony terenu oznaczonego symbolem ZK  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów - wówczas linia taka nie odnosi siC do 
nowych/wznoszonych/ obiektów szklarni i tuneli 
foliowych;  

6) linie zabudowy okreWlone na rysunku planu  
w granicach terenu oznaczonego symbolem RM  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów odnosz> siC do nowych obiektów szklarni  
i tuneli foliowych oraz budowli rolniczych 
sytuowanych w granicach ww. terenu; 

7) w obowi>zuj>cej linii zabudowy okreWlonej na 
rysunku planu w granicach terenu oznaczonego 
symbolem MN i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenów, co najmniej 60% długoWci 
Wciany zewnCtrznej budynku mieszkalnego nalecy 
sytuować przy tej liniiś 

8) w granicach działki budowlanejŚ 
a) wyznaczonej w granicach terenu oznaczonego  

w planie symbolem literowym MN i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów,  

b) wyznaczonej tak, ce w czCWci obejmuje teren 
oznaczony w planie symbolem literowym MN  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów oraz w czCWci obejmuje teren lub tereny 
oznaczone symbolami literowymi ZK, ZO lub 
ZO/ZZ i numerem wyrócniaj>cym go spoWród 
innych terenów,  

c) wyznaczonej w granicach terenu oznaczonego  
w planie symbolem literowym RM i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów,  

-  obowi>zuje zabudowa wył>cznie jednym 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym; 

9) budynki mieszkalne w granicach terenów zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwie, oznaczonych w planie 
symbolem literowym RM i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów, nalecy 
budować jako budynki mieszkalne jednorodzinneś 

 10) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, dla 
terenów oznaczonych w planie symbolem literowym 
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MN i numerem wyrócniaj>cym je spoWród innych 
terenów, dopuszcza siC realizacjC funkcji usług 
nieuci>cliwych w formie lokalu ucytkowego 
dobudowanego lub wbudowanego w bryłC budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego; 

 11) now> i wymienian> zabudowC garacow>  
i gospodarcz> (budynki-pomieszczenia-zadaszenia 
itp.), budowan> w granicach terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej w planie 
symbolem MN oraz numerem wyrócniaj>cym je 
spoWród innych terenów, nalecy sytuować jako 
zespolon> z brył> istniej>cego, wymienianego lub 
nowego/projektowanego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (tzn. w jednej bryle); 

 12) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych oraz budowC 
nowych obiektów szklarni i tuneli foliowych jako 
obiektów zespolonych lub niezespolonych  
z budynkami mieszkalnymi, rekreacji 
indywidualnej, zamieszkania zbiorowego lub 
garacowo-gospodarczymi, o ile nowe obiekty 
zostan> usytuowane z zachowaniem przepisów 
planu; 

 13) zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów 
budowlanych z wyj>tkiem obiektów budowlanych 
wznoszonych wył>cznie na czas budowy budynków 
przeznaczenia podstawowego lub uzupełniaj>cego 
(jako zaplecze budowy); tymczasowe obiekty 
budowlane stanowi>ce zaplecze budowy nalecy 
rozebrać po jej zakoMczeniuś 

 14) zewnCtrzne powierzchnie Wcian (elewacje) nowych, 
rozbudowywanych, nadbudowywanych, 
wymienianych oraz remontowanych i ocieplanych 
budynków, z wył>czeniem powierzchni 
przeszklonych nalecy kształtować (realizować, 
wykaMczać) z zastosowaniemŚ 
a) tynków w kolorze białym lub kremowym, 

pastelowym jasnocółtym, pastelowym 
pomaraMczowym (orange), pastelowym 
jasnobr>zowym (bec), pastelowym jasnoszarym 
(popiel), pastelowym jasnozielonym (pistacja) 
oraz poł>czeM tych kolorów, jednak nie wiCcej 
nic dwa kolory tynków w obrCbie wszystkich 
elewacji jednego budynku, albo 

b) okładzin kamiennych (naturalnych lub 
sztucznych) i ceramicznych np. klinkierowych, 
albo 

c) kamienia naturalnego lub cegły elewacyjnej, albo 
d) poprzez wzajemne ł>czenia ze sob> 

wymienionych w punkcie 14a, b, c, rodzajów 
(typów) zewnCtrznych powierzchni Wcian 
(elewacji), albo 

e) poprzez wzajemne ł>czenie wymienionych  
w punkcie 14a, b, c rodzajów (typów) 
zewnCtrznych powierzchni Wcian z elementami 
drewnianymi lub drewnopochodnymi np. belki, 
szachulec, klepki, gonty, deski, oWciecnice, 
okiennice, wiklina-trzcina itp., przy czym 
elementy drewniane lub drewnopochodne 
powinny zachować naturaln> fakturC drewna  
i kolor albo mog> być barwione na kolorŚ 
br>zowy, czarny, rudy lub zielony,  

-  chyba ce zastosowanie maj> przepisy § 21ś 

 15) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, których 
zewnCtrzne przegrody budowlane (elewacje) zostan> 
wykonane z blach stalowych (np. blaszane garace  
i pomieszczenia gospodarcze); 

 16) zakaz montowania anten, w tym anten satelitarnych, 
oraz zewnCtrznych urz>dzeM klimatyzacyjnych na 
elewacjach (Wcianach budynków) usytuowanych od 
strony dróg publicznych - wskazane montowanie 
anten na dachach budynkówś 

 17) w granicach działki budowlanej lub jej czCWci 
wyznaczonej w granicach terenów oznaczonych  
w planie symbolem literowym MN i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów, 
obowi>zuje zagospodarowanie niezabudowanych  
i nieutwardzonych czCWci terenu jako zieleni 
przydomowej w formie ogrodów, sadów 
uprawianych na ucytek i potrzeby własne 
gospodarstwa rodzinnego (nie bCd>ce produkcj> 
rolnicz> i ryback>) lub innej zieleni urz>dzonej, 
pełni>cej funkcje estetyczne i rekreacyjne  
z mocliwoWci> sytuowania obiektów małej 
architektury ogrodowej i ucytkowej, słuc>cych 
rekreacji codziennej - indywidualnej; 

 18) zasady umieszczania noWników (urz>dzeM) 
reklamowych (reklam, szyldów, tablic 
informacyjnych): 
a) obowi>zuje zakaz umieszczania (na gruncie, na 

budynku, na elementach małej architektury itp.) 
noWników reklamowy (reklam, szyldów, tablic 
informacyjnych) nie zwi>zanych  
z podstawowym przeznaczeniem terenu lub gdy 
nie jest prowadzona, w granicach danej działki 
budowlanej, cadna działalnoWć np. usługowa,  

b) obowi>zuje zakaz umieszczania noWników 
reklamowy (reklam, szyldów, tablic 
informacyjnych) na elewacjach budynków  
w sposób zmieniaj>cy lub zakrywaj>cy elementy 
wystroju architektonicznego, np. kolumny, 
pilastry, obramowania portali i okien, balustrady, 
gzymsy i zwieMczenia, płyciny i kompozycje 
sztukatorskie, połacie dachowe, itp.,  

c) obowi>zuje zakaz umieszczania noWników 
reklamowy (reklam, szyldów, tablic 
informacyjnych) w sposób uniemocliwiaj>cy 
prawidłowe korzystanie z terenu, działki 
budowlanej, budynku i poszczególnych 
pomieszczeM (np. w sposób ograniczaj>cy 
doWwietlenie pomieszczeM, z wył>czeniem witryn 
sklepowych),  

d) obowi>zuje zakaz umieszczania noWników 
reklamowy (reklam, szyldów, tablic 
informacyjnych) w odległoWci mniejszej nic  
3,0 m od granicy z s>siedni> działk> budowlan>, 
mierz>c tC odległoWć w poziomie od najblicszej, 
zewnCtrznej krawCdzi konstrukcji urz>dzenia 
reklamowego (np. tablicy, podpory noWnika) 
zwróconej w stronC tej granicy, z wył>czeniem 
terenu oznaczonego w planie symbolem 
literowym U i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenów,  

e) obowi>zuje zakaz umieszczania noWników 
reklamowy (reklam, szyldów, tablic 
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informacyjnych) gdy ich całkowita wysokoWć 
(konstrukcji noWnej wraz z tablic> – 
powierzchni> reklamow>) przekroczy 4,0 m,  

f) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam gdy 
wymiary tablicy (powierzchni) reklamowej 
przekrocz> 2,0 m wysokoWci i 3,0 m szerokoWci 
lub gdy iloczyn wysokoWci i szerokoWci tablicy 
przekroczy wartoWć 6,0 m; 

 19) zasady budowy ogrodzeMŚ  
a) ogrodzenie nieruchomoWci od strony 

wyznaczonych w planie terenów dróg 
publicznych, nalecy sytuować bezpoWrednio przy 
linii rozgraniczaj>cej teren drogi i teren 
s>siaduj>cy, przy czym przebieg linii 
rozgraniczaj>cej - orientacyjnej moce być 
uWciWlony zgodnie z zapisami szczegółowych 
ustaleM planu np. na podstawie projektu 
budowlanego drogi, który uwzglCdni 
koniecznoWć budowy sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych,  

b) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM pełnych  
i z prefabrykowanych elementów betonowych 
lub blaszanych,  

c) w przypadku budowy nowych i wymiany 
istniej>cych ogrodzeM, z wył>czeniem sytuacji 
dotycz>cych wygradzania nieruchomoWci  
w sposób o którym mowa w przepisach pkt 19d, 
ogrodzenia nalecy realizować jako acurowe  
z wykorzystaniem takich materiałów jak, np.Ś 
elementy drewniane lub drewnopochodne  
w kolorze naturalnym lub barwione na kolor 
br>zowy, czarny, rudy i zielony lub w ich 
odcieniach, kute elementy stalowe w kolorze 
czarnym, szarym lub br>zowym, siatka metalowa 
w kolorze zielonym, czarnym lub br>zowym (np. 
siatka zgrzewana - z rolki lub w systemie paneli), 
kamieM naturalny, cegła elewacyjna, okładziny 
naturalne oraz sztuczne imituj>ce kamieM 
naturalny czy cegłC elewacyjn> itp., a ł>czna 
powierzchnia przeWwitów w przCWle nie moce 
być mniejsza nic 40% powierzchni przCsła, 
mierzonej w przekroju pionowym podłucnym,  
z zastrzeceniem ce ogrodzenia sytuowane od 
strony lub przy wyznaczonej na rysunku planu 
linii rozgraniczaj>cej tereny zabudowy  
z terenami zieleni i wód, o których mowa w § 5 
ust. 1 oraz z terenami urz>dzeM wodnych 
oznaczonymi w planie symbolem literowym 
TUW i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród 
innych terenów, nalecy realizować bez cokołu 
(podmurówki) lub fundamentu wyniesionego 
ponad poziom terenu,  

d) o ile przepisy odrCbne i szczególne nie stanowi> 
inaczej, dopuszcza siC wygradzanie 
nieruchomoWci za pomoc>Ś 
- szpalerów i cywopłotów z drzew lub 

krzewów oraz pn>czy na konstrukcjach 
noWnych,  

- murków z kamienia naturalnego np. polnego 
lub ciosanego, o ile ich wysokoWć nie 
przekroczy 1,0 m ponad naturalny poziom 
terenu, a takce w ogrodzeniu wykonane 

zostan> przejWcia dla małych zwierz>t 
(przeWwity),  

- sztucznych, podłucnych wyniesieM terenu 
(typu wał, grodza, nasyp, grobla) do 
wysokoWci 0,8 m ponad naturalny poziom 
gruntu i szerokoWci w podstawie do 3,5 m,  

e) w celu zapewnienia dostCpu do urz>dzeM 
wodnych, znajduj>cych siC poza terenami 
oznaczonymi symbolem literowym TUW  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów, a połoconych w granicach terenów 
zabudowy, lokalizowane wzdłuc rowówŚ 
- ogrodzenia, konstrukcje noWne dla pn>czy, 

murki kamienne itp. nalecy sytuować nie 
blicej nic 1,0 m od górnej krawCdzi załomu 
tego rowu,  

- szpalery, cywopłoty nalecy sytuować nie 
blicej nic 2,0 m licz>c od ich osi do górnej 
krawCdzi załomu tego rowu,  

- podłucne wyniesienia terenu (typu wał, 
grodza, nasyp, grobla) nalecy sytuować nie 
blicej nic 1,0 m licz>c pomiCdzy krawCdzi> 
podstawy tego wzniesienia i górn> krawCdzi> 
załomu tego rowu. 

2. W granicach terenów zabudowy oznaczonych  
w planie symbolami literowymi: MN, M-U, U oraz RM  
i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród innych terenów 
z oznaczeniem dodatkowym – Y, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych lub rysunku planu nie wynika inaczej, 
obowi>zuj> zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego o których mowa w przepisach ust. 1 
ł>cznie z ustaleniami dodatkowymi, o których mowa  
w przepisach rozdziału 11. 
 

§ 3.1. W granicach terenów zieleni i wód, 
tworz>cych korytarze ekologiczne o znaczeniu 
lokalnym, oznaczonych w planie symbolami 
literowymi: ZL, ZO, ZO/ZZ, ZK oraz WS i numerami 
wyrócniaj>cymi je spoWród innych terenów, obowi>zuje 
zapewnienie warunków utrzymania równowagi 
przyrodniczej i racjonalnego gospodarowania zasobami 
Wrodowiska oraz zabrania siC prowadzenia czynnoWci  
i działaM utrudniaj>cych zachowanie takiego stanu,  
w tym w szczególnoWci, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych lub rysunku planu nie wynika inaczej, 
ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennegoŚ 
1) zakaz umieszczania noWników (urz>dzeM) 

reklamowych (reklam, szyldów, tablic 
informacyjnych); 

2) zasady budowy ogrodzeMŚ 
a) ogrodzenie nieruchomoWci od strony 

wyznaczonych w planie terenów dróg 
publicznych, nalecy sytuować bezpoWrednio przy 
linii rozgraniczaj>cej teren drogi i teren 
s>siaduj>cy, przy czym przebieg linii 
rozgraniczaj>cej - orientacyjnej moce być 
uWciWlony zgodnie z zapisami szczegółowych 
ustaleM planu np. na podstawie projektu 
budowlanego drogi, który uwzglCdni 
koniecznoWć budowy sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych,  
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b) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM pełnych  
i z prefabrykowanych elementów betonowych 
lub blaszanych,  

c) w przypadku budowy nowych i wymiany 
istniej>cych ogrodzeM, z wył>czeniem sytuacji 
dotycz>cych wygradzania nieruchomoWci  
w sposób o którym mowa w przepisach pkt 2e, 
ogrodzenia nalecy realizować jako acurowe 
ogrodzenia w konstrukcji drewnianej (typu 
zagrodowego) z wykorzystaniem bali, dyli, 
cerdzi, desek oraz innych elementów 
drewnianych lub drewnopochodnych, w kolorze 
naturalnym lub barwione na kolor br>zowy, 
czarny, rudy i zielony lub w ich odcieniach, bez 
cokołu (podmurówki) lub fundamentu 
wyniesionego ponad poziom terenu, gdzie ł>czna 
powierzchnia przeWwitów w przCWle nie moce 
być mniejsza nic 50% powierzchni przCsła, 
mierzonej w przekroju pionowym podłucnymś 
dopuszcza siC stosowanie innej konstrukcji nic 
drewnianej, a w przCWle ogrodzenia, innych 
materiałów nic elementy drewniane lub 
drewnopochodnych, takie jak: siatka metalowa  
w kolorze zielonym, czarnym lub br>zowym (np. 
siatka zgrzewana - z rolki lub w systemie paneli), 
kute elementy stalowe w kolorze czarnym, 
szarym lub br>zowym, o ile ogrodzenie bCdzie 
realizowane bez cokołu (podmurówki) lub 
fundamentu wyniesionego ponad poziom terenu, 
gdzie ł>czna powierzchnia przeWwitów w przCWle 
nie moce być mniejsza nic 50% powierzchni 
przCsła, mierzonej w przekroju pionowym 
podłucnymś 

d) zasad budowy ogrodzeM okreWlonych w pkt 2c 
nie stosuje siC przy budowie ogrodzeM 
sytuowanych przy wyznaczonej na rysunku 
planu linii rozgraniczaj>cej tereny zieleni i wód  
z terenami infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 4a i 4b oraz z terenem 
oznaczonym symbolem 24TUW-Y, gdzie 
dopuszcza siC budowC ogrodzeM wymaganych 
dla terenów infrastruktury technicznej i urz>dzeM 
wodnych,  

e) o ile przepisy odrCbne i szczególne nie stanowi> 
inaczej (np. na terenach zagroconych powodzi>), 
dopuszcza siC wygradzanie nieruchomoWci za 
pomoc>Ś 
- szpalerów i cywopłotów z drzew lub 

krzewów oraz pn>czy na konstrukcjach 
noWnych,  

- murków z kamienia naturalnego np. polnego 
lub ciosanego, o ile ich wysokoWć nie 
przekroczy 1, 0m ponad naturalny poziom 
tereny oraz w ogrodzeniu wykonane zostan> 
przejWć dla małych zwierz>t (np. przeWwit),  

- sztucznych, podłucnych wyniesieM terenu 
(typu wał, grodza, nasyp, grobla) do 
wysokoWci 0, 8m ponad naturalny poziom 
gruntu i szerokoWci w podstawie do 3,5 m,  

f) w celu zapewnienia dostCpu do urz>dzeM 
wodnych, znajduj>cych siC poza terenami 
oznaczonymi symbolem literowym TUW  

i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów, a połoconych w granicach terenów 
zieleni, lokalizowane wzdłuc rowówŚ 
- ogrodzenia, konstrukcje noWne dla pn>czy, 

murki kamienne itp. nalecy sytuować nie 
blicej nic 1,0 m od górnej krawCdzi załomu 
tego rowu,  

- szpalery, cywopłoty nalecy sytuować nie 
blicej nic 2,0 m licz>c od ich osi do górnej 
krawCdzi załomu tego rowu,  

- podłucne wyniesienia terenu (typu wał, 
grodza, nasyp, grobla), nalecy sytuować nie 
blicej nic 1,0 m licz>c pomiCdzy krawCdzi> 
podstawy tego wzniesienia i górn> krawCdzi> 
załomu tego rowu; 

3) zakaz wykonywania robót budowlanych, za 
wyj>tkiem robótŚ 
a) słuc>cych ochronie siedlisk roWlin i zwierz>t,  
b) słuc>cych zabezpieczeniu statecznoWci zboczy,  
c) słuc>cych prowadzeniu gospodarki leWnej oraz 

wodnej, w tym wykonywania i utrzymania 
urz>dzeM wodnych,  

d) polegaj>cych na budowie i remontach sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej oraz ci>gów 
pieszych i pieszo-jezdnych z warunkiem 
przywrócenia Wrodowiska do stanu zbliconego do 
poprzedzaj>cego inwestycjC, przy zachowaniu 
pozostałych warunków okreWlonych planem,  

e) polegaj>cych na rozbiórce obiektów 
budowlanych,  

f) polegaj>cych na przebudowie, montacu  
i remoncie, o ile z treWci ustaleM szczegółowych 
planu nie wynika inaczej,  

g) dopuszczonych w przepisach planu. 
2. W granicach terenów zieleni ochronnej 

oznaczonych w planie symbolem literowym ZO  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów, 
o ile z treWci ustaleM szczegółowych lub rysunku planu 
nie wynika inaczej, ł>cznie z ustaleniami o których 
mowa w przepisach ust. 1, ustala siC dodatkowo 
nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni>  

o charakterze naturalnym; 
2) obowi>zuje wprowadzanie, zgodnie z siedliskiem, 

rodzimych gatunków roWlin o charakterze 
glebochronnym i wodochronnym; 

3) zakaz ucytkowania terenu dla potrzeb produkcji 
rolniczej i rybackiej; 

4) zakaz budowy budynków oraz wiat i zadaszeM 
garacowo-gospodarczych, obiektów szklarni i tuneli 
foliowych; 

5) zakaz budowy budowli rolniczych; 
6) zakaz urz>dzania składów i składowiskś 
7) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, o ile 

zostało wprowadzone, dopuszcza siC 
zagospodarowanie terenu jako zieleni przydomowej 
w formie: 
- ogrodów, sadów uprawianych na ucytek  

i potrzeby własne gospodarstwa rodzinnego (nie 
bCd>ce produkcj> rolnicz> i ryback>) oraz  
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- innej zieleni urz>dzonej, pełni>cej funkcje 
estetyczne i rekreacyjne, z mocliwoWci> 
sytuowania w jej granicach towarzysz>cych 
obiektów i urz>dzeM, takich jak obiekty małej 
architektury ogrodowej i ucytkowej, słuc>cych 
rekreacji codziennej - indywidualnej. 

3. W granicach terenów zieleni ochronnej 
zagroconej powodzi> oznaczonych w planie symbolem 
literowym ZO/ZZ i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenów, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych lub rysunku planu nie wynika inaczej, 
ł>cznie z ustaleniami o których mowa w przepisach  
ust. 1, ustala siC dodatkowo nastCpuj>ce zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
1) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni>  

o charakterze naturalnym, zwłaszcza roWlinnoWci> 
stanowi>c> element zabudowy biologicznej doliny 
rzecznej lub słuc>cej do wzmacniania brzegów, 
obwałowaM lub odsypisk, z wył>czeniem nowych 
nasadzeM w formie drzew i krzewów, chyba ce 
przepisy odrCbne i szczególne stanowi> inaczejś 

2) obowi>zuje wprowadzanie, zgodnie z siedliskiem, 
rodzimych gatunków roWlin o charakterze 
glebochronnym  
i wodochronnym, chyba ce przepisy odrCbne  
i szczególne stanowi> inaczejś 

3) zabrania siC zmiany ukształtowania terenu, chyba ce 
przepisy odrCbne i szczególne stanowi> inaczejś 

4) obowi>zuje zapewnienie dostCpu do wody rzeki 
Brdy poprzez pozostawienie przejWcia dla 
swobodnego ruchu wzdłuc wód, wykonywania prac 
konserwacyjnych oraz innych czynnoWci 
okreWlonych w przepisach odrCbnych  
i szczególnychś 

5) zakaz ucytkowania terenu dla potrzeb produkcji 
rolniczej i rybackiej, chyba ce przepisy odrCbne  
i szczególne stanowi> inaczejś 

6) zakaz budowy obiektów budowlanych, a takce wiat, 
zadaszeM, budowli rolniczych oraz obiektów szklarni  
i tuneli foliowych, chyba ce przepisy odrCbne  
i szczególne stanowi> inaczejś 

7) zakaz urz>dzania składów i składowisk, chyba ce 
przepisy odrCbne i szczególne stanowi> inaczejś 

8) obowi>zuje zakaz tymczasowego sposobu 
zagospodarowania terenu, chyba ce przepisy 
odrCbne i szczególne stanowi> inaczej. 
4. W granicach terenów zieleni krajobrazowej 

oznaczonych w planie symbolem literowym ZK  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów, 
o ile z treWci ustaleM szczegółowych lub rysunku planu 
nie wynika inaczej, ł>cznie z ustaleniami o których 
mowa w przepisach ust. 1, ustala siC dodatkowo 
nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) obowi>zuje zagospodarowanie terenu poprzezŚ 

a) zachowanie rócnorodnych form zieleni  
o charakterze naturalnym, w tym ochrona 
istniej>cego zadrzewienia i tworzenie ostoi,  

b) zachowanie rócnorodnych form zieleni  
o charakterze naturalnym lub zbliconym do 
naturalnego z mocliwoWci> prowadzenia prac 
pielCgnacyjnych lub porz>dkowych oraz 

kształtowanie i arancowanie elementów 
krajobrazu otwartego, którego wiod>cym 
elementem kompozycji roWlinnej pozostanie 
naturalna roWlinnoWć tarasów doliny rzecznejś 

2) obowi>zuje wprowadzanie, zgodnie z siedliskiem, 
rodzimych gatunków roWlin o charakterze 
glebochronnym i wodochronnym; 

3) zakaz urz>dzania składów i składowiskś 
4) zakaz budowy budynków oraz wiat i zadaszeM 

garacowo-gospodarczych; 
5) zakaz budowy budowli rolniczych; 
6) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych obiektów 

szklarni i tuneli foliowych w granicach terenów 
oznaczonych w planie symbolem ZK i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów (tzn. 
poza liniami zabudowy), a takce budowC nowych 
obiektów szklarni i tuneli foliowych w granicach 
ww. terenów (tzn. poza liniami zabudowy), o ile 
obiekty te zostan> usytuowane z zachowaniem 
parametrów i wskaaników okreWlonych w przepisach 
planu; 

7) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, o ile 
zostało wprowadzone, dopuszcza siC 
zagospodarowanie terenu: 
a) poprzez ucytkowanie dla potrzeb produkcji 

rolniczej (jako tereny rolnicze) wył>cznie  
w zakresie trwałych ł>k i pastwisk, a takce 
otwartych upraw ogrodniczych, sadowniczych 
oraz szkółkarskich,  

b) poprzez ucytkowanie jako terenu zieleni 
przydomowej, w formie: 
- ogrodów, sadów uprawianych na ucytek  

i potrzeby własne gospodarstwa rodzinnego 
(nie bCd>ce produkcj> rolnicz> i ryback>) 
oraz  

- innej zieleni urz>dzonej, pełni>cej funkcje 
estetyczne i rekreacyjne, z mocliwoWci> 
sytuowania w jej granicach towarzysz>cych 
obiektów i urz>dzeM, takich jak obiekty małej 
architektury ogrodowej i ucytkowej, 
słuc>cych rekreacji codziennej - 
indywidualnej. 

 
Rozdział 5 

Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego obowi>zuj>ce w granicach obszaru  

objCtego planem 
 

§ 11. Obowi>zuje ochrona Wrodowiska na podstawie 
przepisów odrCbnych i szczególnych.  

 
§ 12. W granicach wewnCtrznego terenu ochrony 

poWredniej komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, o przebiegu zgodnym  
z rysunkiem planu, obowi>zuj> zakazy, nakazy  
i ograniczenia okreWlone w decyzji/rozporz>dzeniu  
o ustanowieniu strefy ochronnej.  

 
§ 13. Od północy i północnego–zachodu obszar 

objCty planem – zgodnie z rysunkiem planu - graniczy 
bezpoWrednio z Obszarem Chronionego Krajobrazu 
Zalewu Koronowskiego. 
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§ 14. W granicach obszaru objCtego planem, 
obowi>zuje zapewnienie warunków utrzymania 
równowagi przyrodniczej i racjonalnego 
gospodarowania zasobami Wrodowiska, w szczególnoWci 
poprzez: 
1) tworzenie korytarzy ekologicznych i ostoi  

o znaczeniu lokalnym, obejmuj>cych zieleM 
krajobrazow> i ochronn> oraz inne twory i składniki 
przyrody takie jak rzeaba terenu czy wody; 

2) zakaz pogarszania warunków gruntowo-wodnych 
terenu np. poprzez ograniczenie odpływu wód 
melioracyjnych, drenacowych czy filtracyjnych 
(opadowych i roztopowych), zmniejszenie noWnoWci 
gruntu czy podniesienie poziomu zwierciadła wód 
gruntowych, w sposób uniemocliwiaj>cy realizacjC 
zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie  
z ustaleniami planu; 

3) utrzymywanie mocliwie jak najwiCkszej 
powierzchni terenu biologicznie czynnego  
w granicach terenów zabudowyś 

4) tworzenie warunków oraz prowadzenie czynnoWci  
i działaM ułatwiaj>cych migracjC zwierz>t i roWlin  
w granicach terenów transportu np. poprzezŚ 
a) wprowadzanie i utrzymanie zieleni w pasie 

drogowym,  
b) wygradzanie dróg w miejscach szczególnie 

nasilonej migracji zwierz>t i jej ukierunkowanie 
w bezpieczne miejsca i strefy,  

c) wykonywanie przejWć dla małych zwierz>t pod 
nawierzchni> drogiś 

5) obowi>zek ochrony istniej>cego zadrzewienia,  
w szczególnoWci zadrzewienia przydrocnego, 
Wródpolnego oraz rosn>cego wzdłuc cieków 
naturalnych, kanałów i rowów, o ile nie stanowi ono 
istotnego zagrocenia dla bezpieczeMstwa ludzi  
i mienia, konstrukcji istniej>cej zabudowy, 
prawidłowej eksploatacji sieci infrastruktury 
technicznej oraz nie koliduje z budow>  
i funkcjonowaniem budynków, ulic lub urz>dzeM 
wodnych; 

6) zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu,  
w tym podnoszenia poziomu terenu (powierzchni 
ziemi) poprzez wykonywanie nasypów gruntu lub 
innych zabiegów zmieniaj>cych w sposób sztuczny 
poziom terenu (powierzchni ziemi), z wyj>tkiem 
prac zwi>zanych:  
a) z wykonaniem i utrzymaniem urz>dzeM 

wodnych,  
b) z kształtowaniem koryt wód powierzchniowych, 

Wródl>dowych, płyn>cych, w tym umacniania 
krawCdzi brzegu oraz budow> ziemnych 
zbiorników i oczek wodnych,  

c) z zapewnieniem statecznoWci zboczy,  
d) z robotami budowlanymi wykonywanymi  

w granicach terenów transportu i infrastruktury 
technicznej,  

e) z wykonywaniem sztucznych wyniesieM poziomu 
terenu (nasypy, skarpy) w bezpoWrednim 
otoczeniu budynku, o wysokoWci do 0,8 m ponad 
naturalny poziom gruntu,  

f) z wykonywaniem sztucznych wyniesieM poziomu 
terenu, które rozgraniczaj> nieruchomoWci (typu 

wał, grodza, nasyp, grobla), o ile stanowi> one 
formy o charakterze podłucnym, o wysokoWci do 
0,8 m ponad naturalny poziom gruntu  
i szerokoWci w podstawie do 3,5 m. 

 
§ 15. W granicach obszaru objCtego planem, o ile  

z treWci ustaleM szczegółowych nie wynika inaczej, 
dopuszcza siCŚ 
1) wykonywanie ziemnych zbiorników o charakterze 

retencyjno-regulacyjnym, stanowi>cych element 
systemu urz>dzeM wodnych, za wyj>tkiem ziemnych 
stawów hodowlanych (dopuszcza siC zarybianie 
gatunkami ozdobnymi z wymogiem zachowania 
równowagi przyrodniczej), o ile wykazane zostanie, 
ce nie spowoduje to pogorszenia warunków 
gruntowo-wodnych otaczaj>cego terenu np. poprzez 
ograniczenie odpływu wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych), zmniejszenie noWnoWci gruntu czy 
podniesienie poziomu zwierciadła wód gruntowych 
w sposób uniemocliwiaj>cy realizacjC zabudowy  
i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami 
planu, oraz zachowane zostan> pozostałe warunki 
okreWlone planemś 

2) wymianC gruntu rodzimego wył>cznie w granicach 
terenów, dla których dopuszczono zabudowC, o ile 
wykazane zostanie, ce nie spowoduje to pogorszenia 
warunków gruntowo-wodnych otaczaj>cego terenu 
np. poprzez ograniczenie odpływu wód 
melioracyjnych, drenacowych czy filtracyjnych 
(opadowych i roztopowych), zmniejszenie noWnoWci 
gruntu czy podniesienie poziomu zwierciadła wód 
gruntowych, oraz zachowane zostan> pozostałe 
warunki okreWlone planem,  

3) przed rozpoczCciem robót ziemnych, pokrywC 
glebow> nalecy złocyć w pryzmy i wykorzystać  
w granicach nieruchomoWci lub na innych terenach 
np. wymagaj>cych rekultywacji czy działaM 
naprawczych w Wrodowisku. 

 
Rozdział 6 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej obowi>zuj>ce  

w granicach obszaru objCtego planem 
 

§ 16. Obowi>zuje ochrona dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej na 
podstawie: 
1) przepisów odrCbnych i szczególnych,  
2) ustaleM planu miejscowego, które okreWlaj> strefy  

i obiekty objCte ochron> konserwatorsk>. 
 

§ 17.1. W granicach obszaru objCtego planem ustala 
siC strefC lub fragmenty strefy W - ochrony 
archeologicznej, której granice okreWlono na rysunku 
planu. 

2. Przedmiotem ochrony konserwatorskiej  
w archeologicznej strefie W jest zespół stanowisk 
archeologicznych (Bydgoszcz Nr 238, 247, 250, 488, 
520, 521, 523) zwi>zanych z osadnictwem 
mezolitycznym, neolitycznym, ludnoWci kultury 
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łucyckiej, z okresu rzymskiego, z póanego 
Wredniowiecza i nowocytnoWci. 

3. W granicach strefy W - ochrony archeologicznej, 
ustala siC obowi>zek opiniowania zamierzonych robót 
ziemnych z właWciwym konserwatorem zabytków oraz 
przeprowadzenia, przed ich rozpoczCciem, badaM 
archeologicznych, których zakres zostanie okreWlony 
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków. 

 
§ 18.1. W granicach obszaru objCtego planem ustala 

siC strefC OW - obserwacji archeologicznej, która 
obejmuje obszar planu, za wyj>tkiem terenów,  
o których mowa w § 17 ust. 1. 

2. Przedmiotem obserwacji i ochrony 
konserwatorskiej w archeologicznej strefie OW s> 
mog>ce siC znajdować w jej granicach, zawartoWci 
reliktów archeologicznych w obszarze doliny Brdy. 

3. W granicach strefy OW - obserwacji 
archeologicznej, ustala siC obowi>zek opiniowania 
zamierzonych robót ziemnych z właWciwym 
konserwatorem zabytków oraz przeprowadzenia nadzorów 
archeologicznych nad tymi robotami, zgodnie z przepisami 
o ochronie zabytków. 

 
§ 19.1. W granicach obszaru objCtego planem 

wskazuje siC na rysunku planu obiekty wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków, które zostaj> objCte 
ochron> konserwatorsk>. S> toŚ 
1) budynek mieszkalny połocony przy ulicy Piaski Nr 8 

– w granicach terenu oznaczonego symbolem 
59MN-Y; 

2) budynek mieszkalny połocony przy ulicy 
Szamarzewskiego Nr 16 – w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 47MN-Y; 

3) budynek mieszkalny połocony przy ulicy 
Szamarzewskiego Nr 23 – w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 38MN-Y. 
2. Zakres ochrony konserwatorskiej dla obiektów 

wskazanych w ust. 1 został okreWlony w ustaleniach 
szczegółowych planu dla poszczególnych terenów. 
 

Rozdział 7 
Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych obowi>zuj>ce w granicach 
obszaru objCtego planem 

 
§ 20. W granicach obszaru objCtego planem nie 

wyznacza siC przestrzeni publicznych. 
 

Rozdział 8 
Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu obowi>zuj>ce 
odpowiednio w granicach poszczególnych terenów 
oznaczonych symbolami literowymi i numerami 

wyrócniaj>cymi je spoWród innych terenów 
 

§ 21.1. Parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu odnosz> siC 
odpowiednio do nowych, rozbudowywanych, 
nadbudowywanych, odbudowywanych i wymienianych 
budynków oraz do działek lub terenów, które nie 

zostały jeszcze zagospodarowane zgodnie z tymi 
parametrami i wskaanikami.  

2. W przypadku gdy w stanie istniej>cym 
parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy (np. 
wysokoWć budynku) oraz zagospodarowania terenu (np. 
wielkoWć okreWlonego rodzaju powierzchni 
terenu/działki) zostały przekroczone (s> wiCksze) lub s> 
zanicone (s> mniejsze) w stosunku do okreWlonych  
w przepisach planu, i nie ma mocliwoWci doprowadzenia 
ich do wartoWci okreWlonych w przepisach planu (np. 
wymagałoby rozbiórki budynku), dopuszcza siC 
utrzymanie tych parametrów i wskaaników,  
z jednoczesnym zakazem, odpowiednio, ich dalszego 
zwiCkszania (np. wysokoWci budynku) lub 
pomniejszania (np. wielkoWci terenu biologicznie 
czynnego). 

3. W przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniej>cego budynku, którego wysokoWć w stanie 
istniej>cym jest wiCksza nic maksymalna wysokoWć 
okreWlona w przepisach planu dla danego rodzaju 
budynku, dopuszcza siC przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych, aby budynek ten w czCWci, która bCdzie 
stanowiła rozbudowC lub nadbudowC, osi>gał wysokoWć 
istniej>cego budynku w czCWci stykaj>cej siC  
z planowan> rozbudow> lub nadbudow>.  

4. W przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniej>cego budynku, którego wysokoWć w stanie 
istniej>cym jest mniejsza nic minimalna wysokoWć 
okreWlona w przepisach planu dla danego rodzaju 
budynku, dopuszcza siC przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych, aby budynek ten w czCWci, która bCdzie 
stanowiła rozbudowC lub nadbudowC, osi>gał wysokoWć 
istniej>cego budynku w czCWci stykaj>cej siC  
z planowan> rozbudow> lub nadbudow>. 

5. W przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniej>cego budynku, którego geometria dachu  
i kolorystyka pokryć dachowych w stanie istniej>cym s> 
inne nic parametry dachu okreWlone w przepisach planu 
dla danego rodzaju budynku, dopuszcza siC przy 
zachowaniu przepisów odrCbnych, aby budynek ten  
w czCWci która bCdzie stanowiła rozbudowC lub 
nadbudowC, zachował parametry w zakresie geometrii 
dachu i kolorystyki pokryć dachowych, które bCd> 
nawi>zywały do geometrii dachu i kolorystyki pokryć 
dachowych istniej>cego budynku, który bCdzie podlegał 
tej rozbudowie lub nadbudowie, z wył>czeniem sytuacji 
gdy nadbudowa bCdzie polegała na realizacji zupełnie 
nowej kondygnacji w istniej>cym budynku. 

6. W przypadku rozbudowy lub nadbudowy 
istniej>cego budynku, którego rodzaj i kolorystyka 
zewnCtrznych powierzchni Wcian (elewacji) w stanie 
istniej>cym s> inne nic rodzaj i kolorystyka 
zewnCtrznych powierzchni Wcian (elewacji) okreWlone  
w przepisach planu dla danego rodzaju budynku, 
dopuszcza siC przy zachowaniu przepisów odrCbnych, 
aby budynek ten w czCWci która bCdzie stanowiła 
rozbudowC lub nadbudowC, zachował rodzaj  
i kolorystykC zewnCtrznych powierzchni Wcian 
(elewacji), które bCd> nawi>zywały do rodzaju  
i kolorystyki zewnCtrznych powierzchni Wcian (elewacji) 
istniej>cego budynku, który bCdzie podlegał tej 
rozbudowie lub nadbudowie. 
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7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu nie okreWlone  
w przepisach rozdziału 8, zostały zawarte w rozdziale 
16 uchwały, który dotyczy ustaleM szczegółowych dla 
poszczególnych terenów. 

 
§ 22.1. W granicach terenów zabudowy oznaczonych 

w planie symbolami literowymi MN oraz RM  
i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród innych terenów, 
o ile z treWci ustaleM szczegółowych lub rysunku planu 
nie wynika inaczej, ustala siC nastCpuj>ce parametry  
i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 
1) obowi>zuje zakaz zagłCbiania całoWci lub czCWci 

kondygnacji nowych, rozbudowywanych, 
odbudowywanych i wymienianych budynków 
ponicej naturalnego poziomu terenu - wejWcia lub 
wjazdy do budynków realizować nie nicej nic  
w poziomie terenu; 

2) dla nowych, rozbudowywanych, nadbudowanych, 
odbudowywanych i wymienianych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych (w granicach MN  
i RM) obowi>zuje ich budowa jako budynku do 
dwóch kondygnacji nadziemnych, jednak wysokoWć 
budynku nie moce być mniejsza nic 4,5 m i nie 
wiCksza nic 9,5 m, chyba ce zastosowanie maj> 
przepisy § 21ś 

3) dla nowych, rozbudowywanych, nadbudowanych, 
odbudowywanych i wymienianych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych (w granicach MN  
i RM) obowi>zuje realizacja dachów spadzistych  
o nachyleniu płaszczyzn spadku połaci dachowych 
pod k>tem minimum 20o (drug> kondygnacjC,  
w przypadku jej budowy, nalecy realizować  
w formie poddasza), z pokryciem dachowym  
w naturalnej kolorystyce wypalonej gliny (od 
pomaraMczowej do br>zowej), chyba ce 
zastosowanie maj> przepisy § 21ś 

4) nowy, rozbudowywany, nadbudowywany, 
odbudowywany i wymieniany budynek mieszkalny 
jednorodzinny, moce zawierać nie wiCcej nic dwa 
lokale mieszkalne, z wyj>tkiem sytuacji, gdy przed 
rozbudow> lub nadbudow> istniały juc w budynku 
wiCcej nic dwa lokale mieszkalne, przy czym dalsza 
rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa nie moce 
doprowadzić do wydzielenia nowego /kolejnego/ 
lokalu mieszkalnego w takim budynku; 

5) całkowita powierzchnia lokalu ucytkowego 
wykorzystywanego w ramach przeznaczenia 
uzupełniaj>cego dla realizacji funkcji usług 
nieuci>cliwych, nie moce przekroczyć 30% 
powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego; 

6) dla nowych, rozbudowywanych, nadbudowanych, 
odbudowywanych i wymienianych budynków 
garacowych i gospodarczych, których usytuowanie 
w granicach terenów oznaczonych w planie 
symbolem MN albo RM i numerem wyrócniaj>cym 
go spoWród innych terenów, zgodnie z ustaleniami 
planu zostało dopuszczone jako niezespolone z brył> 
istniej>cego lub nowego/projektowanego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, obowi>zujeŚ  

a) wysokoWć budynku nie mniejsza nic 3,0 m oraz 
nie wiCksza nic 5,0 m w granicach terenu 
oznaczonego symbolem MN i nie wiCksza nic 
7,5 m w granicach terenu oznaczonego 
symbolem RM, chyba ce zastosowanie maj> 
przepisy § 21,  

b) realizacja dachów spadzistych o nachyleniu 
płaszczyzn spadku połaci dachowych pod k>tem 
minimum 20o, z pokryciem dachowym  
w naturalnej kolorystyce wypalonej gliny (od 
pomaraMczowej do br>zowej), chyba ce 
zastosowanie maj> przepisy § 21ś 

7) dla nowych obiektów szklarni i tuneli foliowych lub 
ich czCWci, sytuowanych w granicach terenów 
oznaczonych w planie symbolem MN i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów, 
obowi>zujeŚ 
a) wysokoWć nie wiCksza nic 5,5 m,  
b) odległoWć od granicy z s>siaduj>c> działk> 

budowlan> lub od linii rozgraniczaj>cej 
s>siaduj>cy teren drogi publicznej albo 
infrastruktury technicznej, mierzona w poziomie 
od najblicszego, zewnCtrznego elementu szklarni 
lub tunelu foliowego zwróconego w stronC tej 
granicy lub linii, nie moce być mniejsza nic  
4,0 m, z wyj>tkiem sytuacji gdy wycej 
wymienion> odległoWć okreWla linia zabudowyś 

8) dla nowych obiektów szklarni i tuneli foliowych, 
sytuowanych w granicach terenów oznaczonych  
w planie symbolem RM i numerem wyrócniaj>cym 
go spoWród innych terenów, obowi>zuje wysokoWć 
nie wiCksza nic 5,5 m. 
2. W granicach terenów zabudowy oznaczonych  

w planie symbolami literowymi MN oraz RM  
i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród innych terenów 
z oznaczeniem dodatkowym – Y, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych lub rysunku planu nie wynika inaczej, 
obowi>zuj> parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy o których mowa w przepisach ust. 1 ł>cznie  
z ustaleniami dodatkowymi, o których mowa  
w przepisach rozdziału 11.  
 

§ 23.1. W granicach terenów zabudowy oznaczonych 
w planie symbolami literowymi MN oraz RM  
i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród innych terenów, 
o ile z treWci ustaleM szczegółowych lub rysunku planu 
nie wynika inaczej, ustala siC nastCpuj>ce parametry  
i wskaaniki kształtowania zagospodarowania terenuŚ 
1) w granicach terenów oznaczonych symbolem 

literowym MN i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenówŚ 
a) wielkoWć powierzchni zabudowy, z wył>czeniem 

powierzchni pod obiektami szklarni i tuneli 
foliowych, w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub tej jej czCWci, która na rysunku 
planu znajduje siC w granicach terenu 
oznaczonego symbolem literowym MN  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów, nie moce przekroczyć 30%, jednak nie 
wiCcej nic 500m2, chyba ce zastosowanie maj> 
przepisy § 21,  
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b) wielkoWć utwardzonych, nieprzepuszczalnych 
powierzchni transportu wewnCtrznego (drogi, 
podjazdy, dojWcia itp.), w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej lub tej jej czCWci, 
która na rysunku planu znajduje siC  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 
literowym MN i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenów, nie moce przekroczyć 
20%, chyba ce zastosowanie maj> przepisy § 21,  

c) wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub tej jej czCWci, która na rysunku 
planu znajduje siC w granicach terenu 
oznaczonego symbolem literowym MN  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów, nie moce być mniejsza nic 50%, chyba 
ce zastosowanie maj> przepisy § 21,  

d) wielkoWć powierzchni pod obiektami szklarni  
i tuneli foliowych lub ich czCWci, sytuowanych  
w granicach terenów oznaczonych w planie 
symbolem MN i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenów, nie moce przekroczyć 
40% powierzchni terenu biologicznie czynnego 
wymaganej w planie dla działki budowlanej lub 
tej jej czCWci, która na rysunku planu znajduje siC 
w granicach terenu oznaczonego symbolem 
literowym MN i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenów, chyba ce zastosowanie 
maj> przepisy § 21ś 

2) w granicach terenów oznaczonych symbolem 
literowym RM i numerem wyrócniaj>cym go 
spoWród innych terenówŚ 
a) wielkoWć powierzchni zabudowy (pod 

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi itp.) 
ł>cznie z powierzchni> pod obiektami szklarni, 
tuneli foliowych oraz pod budowlami 
rolniczymi, w stosunku do powierzchni 
wyznaczonej liniami zabudowy w granicach 
działki budowlanej lub tej jej czCWci, która na 
rysunku planu znajduje siC w granicach terenu 
oznaczonego symbolem literowym RM  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów, nie moce przekroczyć 65%, chyba ce 
zastosowanie maj> przepisy § 21,  

b) wielkoWć utwardzonych, nieprzepuszczalnych 
powierzchni transportu wewnCtrznego (drogi, 
podjazdy, chodniki itp.), w stosunku do 
powierzchni wyznaczonej liniami zabudowy  
w granicach działki budowlanej lub tej jej czCWci, 
która na rysunku planu znajduje siC w granicach 
terenu oznaczonego symbolem literowym RM  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów, nie moce przekroczyć 25%, chyba ce 
zastosowanie maj> przepisy § 21,  

c) wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, w stosunku do powierzchni 
wyznaczonej liniami zabudowy w granicach 
działki budowlanej lub tej jej czCWci, która na 
rysunku planu znajduje siC w granicach terenu 
oznaczonego symbolem literowym RM  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 

terenów, nie moce być mniejsza nic 10%, chyba 
ce zastosowanie maj> przepisy § 21ś 

3) w granicach działki budowlanej lub w tej jej czCWci, 
która na rysunku planu znajduje siC w granicach 
terenu oznaczonego symbolem MN i numerem 
wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów, nalecy 
wyznaczyć co najmniej dwa miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych, przypadaj>ce na jedno 
gospodarstwo rodzinne/lokal mieszkalny, jednak nie 
wiCcej nic to wynika z przeznaczenia terenu  
i ogólnie przyjCtych potrzeb ucytkowych działki,  
a w przypadku realizacji (lub istnienia) funkcji 
przeznaczenia uzupełniaj>cego dopuszczonego  
w ustaleniach planu – tzn. nieuci>cliwych usług, 
nalecy wyznaczyć dodatkowo, dla ich obsługi, jedno 
miejsce postojowe przypadaj>ce na kacde 40 m2 
powierzchni ucytkowej funkcji przeznaczenia 
uzupełniaj>cego – nieuci>cliwych usług. 
2. W granicach terenów zabudowy oznaczonych  

w planie symbolami literowymi MN oraz RM  
i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród innych terenów 
z oznaczeniem dodatkowym – Y, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych lub rysunku planu nie wynika inaczej, 
obowi>zuj> parametry i wskaaniki kształtowania 
zagospodarowania terenu o których mowa w przepisach 
ust. 1 ł>cznie z ustaleniami dodatkowymi, o których 
mowa w przepisach rozdziału 11. 
 

§ 24. W granicach terenów zieleni krajobrazowej 
oznaczonych w planie symbolem literowym ZK  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych terenów, 
o ile z treWci ustaleM szczegółowych lub rysunku planu 
nie wynika inaczej, ustala siC nastCpuj>ce parametry  
i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) dla nowych obiektów szklarni i tuneli foliowych lub 

ich czCWci, sytuowanych w granicach terenów 
oznaczonych  
w planie symbolem ZK i numerem wyrócniaj>cym 
go spoWród innych terenów, obowi>zujeŚ 
a) wysokoWć nie wiCksza nic 5, 5m,  
b) odległoWć od granicy z s>siaduj>c> działk> 

budowlan> lub od linii rozgraniczaj>cej 
s>siaduj>cy teren drogi publicznej albo 
infrastruktury technicznej, mierzona w poziomie 
od najblicszego, zewnCtrznego elementu szklarni 
lub tunelu foliowego zwróconego w stronC tej 
granicy lub linii, nie moce być mniejsza nic  
4,0 m; 

2) wielkoWć powierzchni pod obiektami szklarni i tuneli 
foliowych lub ich czCWci, usytuowanych w granicach 
terenów oznaczonych w planie symbolem ZK  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów, nie moce przekroczyć 60% powierzchni tej 
czCWci działki budowlanej, która znajduje siC  
w granicach tego terenu, albo 60% całej powierzchni 
tego terenu, jeceli w jego granicach nie wyznaczono 
czCWci działek budowlanych, jako fragmentów 
odrCbnych nieruchomoWci.  
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Rozdział 9 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce terenów naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi (zagrocone powodzi>) 
oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych  
w granicach obszaru objCtego planem 
 

§ 25. Północna, zachodnia i centralna czCWć obszaru 
objCtego planem – zgodnie z rysunkiem planu -znajduje 
siC w strefie ochronnej komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko”,  
w granicach wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej, 
gdzie obowi>zuj> zakazy, nakazy i ograniczenia 
okreWlone w decyzji/rozporz>dzeniu o ustanowieniu 
strefy ochronnej.  

 
§ 26. W granicach obszaru objCtego planem nie 

wystCpuj> tereny górnicze. 
 
§ 27.1. W granicach obszaru objCtego planem 

wskazuje siC, z zastrzeceniem ust. 8 i 9, tereny 
zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych (ruchami 
masowymi), gdzie istnieje mocliwoWć wystCpowania 
niekorzystnych zjawisk geologicznych (osuwiska),  
o rócnym stopniu zagrocenia. Obejmuj> one głównie 
krawCdzie tarasów rzecznych (zbocza) i strefC 
podzboczow> doliny Brdy zlokalizowane w północnej, 
wschodniej i południowo-wschodniej czCWci obszaru 
objCtego planem, których granice okreWlono na rysunku 
planu. 

2. W granicach terenów zagroconych osuwaniem 
siC mas ziemnych, o których mowa w ust. 1, wyrócnia 
siC strefy o wysokim, Wrednim i niskim stopniu 
zagrocenia ruchami masowymi. 

3. W granicach terenów o niskim stopniu 
zagrocenia ruchami masowymi, do których zalicza siC 
teren oznaczony symbolem 5ZO, wschodnia czCWć 
terenu 4ZO/ZZ, północno-zachodnia czCWć terenu 7ZO 
oraz czCWć terenu 8ZO/ZZ (czCWć działki gruntu  
o numerze ewidencyjnym Nr 10 obrCb 301), 
wykonywanie obiektów budowlanych dopuszczonych 
ustaleniami planu (budowa), wymaga kacdorazowej 
analizy statecznoWci skarp i wyznaczenia strefy 
bezpiecznej zabudowy, z zastrzeceniem sytuacji gdy 
przepisy odrCbne i szczególne stanowi> inaczej. 

4. W granicach terenów o Wrednim stopniu 
zagrocenia ruchami masowymi, do których zalicza siC 
tereny oznaczone symbolamiŚ 6MN, północna czCWć 
7ZO (w granicach działki gruntu o numerze 
ewidencyjnym 10 obrCb 301), 9MN, 10KD-DX, 
wschodnia czCWć 11MN (w liniach zabudowy), 
wschodnia czCWć 15MZ, 16KDW, wschodnia czCWć 
17MN, północno-wschodnia czCWć 19KD-D, północno-
wschodnia czCWć 20MN i 20aM-U, wschodnia czCWć 
62ZO (poza stref> ochronn> ujCcia wody) i północna 
czCWć 69ZO (na północ od granicy pomiCdzy działkami 
gruntu o numerach ewidencyjnych 5/3 i 11 obrCb 307), 
wykonywanie obiektów budowlanych dopuszczonych 
ustaleniami planu (budowa), w zalecnoWci od 
rozpoznanych warunków gruntowych i kategorii 

geotechnicznej obiektu budowlanego, bCdzie wymagało, 
dla wiCkszoWci obiektów, opracowania przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowC lub, gdy nie jest ona 
wymagana, przed zgłoszeniem rozpoczCcia budowy, 
dokumentacji geologiczno-incynierskiej wraz  
z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów, z zastrzeceniem sytuacji gdy przepisy 
odrCbne i szczególne stanowi> inaczej. 

5. W granicach terenów o wysokim stopniu 
zagrocenia ruchami masowymi, do których zalicza siC 
tereny oznaczone symbolami: 2ZL, 2aZL, 3ZO, 
3aZO/ZZ, południowa czCWć 7ZO (w granicach działek 
gruntu o numerach ewidencyjnych 9, 8/4, 7 obrCb 301), 
południowa czCWć 8ZO/ZZ (w granicach działek gruntu 
o numerach ewidencyjnych 9, 8/4, obrCb 301), 
zachodnia czCWć 11MN (poza liniami zabudowy), 
12ZO/ZZ, 13ZO/ZZ, 14ZO, zachodnia czCWć 17MN, 
zachodnia czCWć 17aMN, zachodnia czCWć 18KD-DX, 
18aK, zachodnia czCWć 22MN, północna czCWć 22aMN-
Y i 23ZK, czCWci 53KD-L-Y, zachodnia czCWć 62ZO (w 
granicach strefy ochronnej ujCcia wody), czCWci 
64TUW, czCWć 69ZO (na południe od granicy pomiCdzy 
działkami gruntu o numerach ewidencyjnych 5/3 i 11 
obrCb 307), 70K-Y, 71MN-Y, 72MN-Y ustala siC zakaz 
wykonywania obiektów budowlanych (budowy),  
z wyj>tkiemŚ 
1) słuc>cej ochronie i zabezpieczeniu statecznoWci 

zbocza,  
2) budowy, przebudowy i remontów podziemnych sieci 

i urz>dzeM infrastruktury technicznej z warunkiem 
przywrócenia Wrodowiska do stanu zbliconego do 
poprzedzaj>cego inwestycjC, oraz  

3) budowy obiektów oraz wykonywania robót 
budowlanych dopuszczonych w ustaleniach 
szczegółowych planu dla poszczególnych terenów 
(zgodnie z przeznaczeniem).  
6. Wykonywanie obiektów budowlanych 

dopuszczonych ustaleniami planu (budowa)  
w granicach terenów o wysokim stopniu zagrocenia 
ruchami masowymi, wymaga obligatoryjnego 
opracowania przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowC lub, gdy nie jest ona wymagana, przed 
zgłoszeniem rozpoczCcia budowy, dokumentacji 
geologiczno-incynierskiej wraz z ustaleniem 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów,  
z zastrzeceniem sytuacji gdy przepisy odrCbne  
i szczególne stanowi> inaczej. 

7. Przy wykonywaniu obiektów budowlanych 
dopuszczonych ustaleniami planu (budowy),  
w granicach terenów zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych (ruchami masowymi) obowi>zuje stosowanie, 
odpowiednich do geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych które wynikaj>  
z warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej 
obiektu budowlanego, technik i technologii budowy, 
ucytkowania lub rozbiórki obiektu m.in. w zakresie 
zabezpieczenia noWnoWci i statecznoWci podłoca 
gruntowego oraz zboczy, fundamentowania obiektów 
(w tym bezpoWrednie lub głCbokie), przeciwdziałania 
zagroceniom zwi>zanym z osuwaniem siC mas 
ziemnych oraz z oddziaływaniem wód gruntowych na 
obiekt budowlany (uwzglCdniaj>c rócny i zmienny ich 
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poziom np. poprzez stosowanie odpowiednich 
konstrukcji i budowli oporowych, barier 
uszczelniaj>cych, izolacji, drenowania itp.), a takce 
innych niezbCdnych czynnoWci i zabezpieczeM, o ile 
wykazane zostanie, ce wykonywanie obiektów 
budowlanych i ich zabezpieczeM nie spowoduje 
pogorszenia statecznoWci zboczy czy warunków 
gruntowo-wodnych otaczaj>cego terenu do poziomu 
uniemocliwiaj>cego zagospodarowanie tego terenu 
zgodnie z ustaleniami planu np. poprzez podciCcie 
zbocza, ograniczenie odpływu wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych), zmniejszenie noWnoWci gruntu czy 
nadmierne podniesienie poziomu zwierciadła wód 
gruntowych. 

8. W trakcie czynnoWci geotechnicznych oraz 
budowy, przy stwierdzeniu innego nic wskazane  
w planie rodzaju warunków gruntowych wyraconych 
stopniem zagrocenia ruchami masowymi, czynnoWci te 
nalecy dostosować do faktycznego stanu warunków 
gruntowych. 

9. W przypadku wystCpowania warunków,  
o których mowa w ust. 1, poza granicami wskazanymi 
w planie, stosuje siC przepisy odrCbne i szczególne. 
 

§ 28.1. W granicach obszaru objCtego planem 
wyznacza siC tereny naracone na niebezpieczeMstwo 
powodzi (zagrocone powodzi>), które zostały 
oznaczone w planie symbolem literowym ZO/ZZ  
i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród innych terenów. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, stanowi>  
w rozumieniu przepisów odrCbnych (Prawo wodne) 
obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi> od rzeki 
Brdy (obszary słuc>ce przepuszczaniu wód 
powodziowych). Obszary te nie s> i nie bCd> 
zabezpieczone budowlami ochronnymi, w tym 
obwałowaniem, które to obwałowanie na innych 
odcinkach rzeki (24 TUW-Y) stanowi wraz  
z projektowanym stopniem wodnym sytuowanym 
ponicej ujCcia wody „Czyckówko”, element kaskady 
rzeki Brdy. BezpoWrednie zagrocenie powodzi> moce 
być spowodowane wzmoconym przepływem 
powierzchniowych wód płyn>cych w rzece Brdzie 
ponicej zbiornika i stopnia wodnego z elektrowni> 
„Smukała” (intensywny zrzut wody np. w nastCpstwie 
wyst>pienia zjawisk naturalnych – przepuszczenie wód 
powodziowych: opadowych, roztopowych, z zatoru 
lodowo-Wrycowego), a takce regulacj> poziomu wód 
płyn>cych  
w obrCbie projektowanego stopnia wodnego 
„Czyckówko” na rzece Brdzie (projektowana rzCdna 
piCtrzenia NPP=41,00 m n.p.m.). 

3. W granicach terenów o których mowa w ust. 1, 
obowi>zuje zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
odrCbnymi i szczególnymi dotycz>cymi obszarów 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi>. 

4. W celu informowania o wystCpowaniu zagroceM 
powodziowych dla obszaru objCtego planem, nalecy 
wł>czyć go wraz z urz>dzeniami wodnymi na rzece 
Brdzie, do centralnego systemu alarmowego miasta. 
 
 

Rozdział ńŃ 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci obowi>zuj>ce w granicach obszaru 

objCtego planem 
 

§ 29. W granicach obszaru objCtego planem nie 
wyznacza siC obszarów wymagaj>cych 
przeprowadzenia scalenia nieruchomoWci i ich 
ponownego podziału na działki gruntu. 

 
§ 30. Przedstawione na rysunku planu linie 

rozgraniczaj>ceŚ 
1) tereny dróg z terenami o innym przeznaczeniu,  
2) tereny infrastruktury technicznej z terenami o innym 

przeznaczeniu 
-  wyznaczaj> przebieg granic podziału geodezyjnego, 

z wył>czeniem sytuacji gdy z treWci ustaleM 
szczegółowych lub rysunku planu wynika inaczej. 

 
§ 31. Podziału na działki budowlane mocna dokonać, 

jeceli jest on zgodny z zasadami i warunkami 
okreWlonymi na rysunku lub w treWci ustaleM planu,  
w szczególnoWci z tym, ceŚ 
1) istniej>ce granice geodezyjne nie stanowi> granic 

działek budowlanych, chyba ce z treWci ustaleM lub 
rysunku planu wynika inaczej; 

2) przedstawione na rysunku planu linie 
rozgraniczaj>ce tereny oznaczone symbolami 
literowymi i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród 
innych terenów, z terenami o tym samym lub innym 
przeznaczeniu, wyznaczaj> granice działek 
budowlanych chyba, ce z treWci ustaleM 
szczegółowych dla poszczególnych terenów lub  
z rysunku planu wynika inaczej; 

3) przedstawione na rysunku planu linie podziału 
wewnCtrznego terenów o tym samym przeznaczeniu 
lub tych samych zasadach zagospodarowania, 
wyznaczaj> granice podziału na działki budowlaneś 

4) przebieg przedstawionych na rysunku planu 
orientacyjnych linii podziału wewnCtrznego terenów 
o tym samym przeznaczeniu lub tych samych 
zasadach zagospodarowania moce być zmieniony,  
o ile: 
a) nie spowoduje to ograniczeM w realizacji 

okreWlonego w planie przeznaczenia terenów, 
przez które takie linie przebiegaj>, np. 
mocliwoWci zabudowy,  

b) zasadnoWć takiej zmiany wynika z projektu 
zagospodarowania działek budowlanych, których 
zmiana przebiegu granic dotyczy,  

c) nie spowoduje to wydzielenia działki budowlanej 
o powierzchni mniejszej nic 1500m2 (+ -10%),  

d) nie spowoduje to wydzielenia dodatkowej działki 
budowlanej w stosunku do iloWci działek 
budowlanych okreWlonych na rysunku planu,  
z zastrzeceniem pkt 5ś 

5) obowi>zuje zakaz wydzielania działek budowlanych 
w iloWci wiCkszej nic to okreWlono na rysunku planu,  
z wyj>tkiem sytuacji gdy z treWci ustaleM 
szczegółowych planu wynika inaczej, albo gdy 
wydzielane działki budowlane, w iloWci wiCkszej nic 
to okreWlono na rysunku planu, bCd> miały 
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powierzchniC nie mniejsz> nic 1500 m2 (+ - 10%),  
a fronty tych działek, przylegaj>ce na całej swojej 
długoWci do terenu drogi wyznaczonej na rysunku 
planu lub na rysunku planu s>siaduj>cego, bCd> 
miały wymiar nie mniejszy nic 25 mś  

6) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, który 
spowoduje wydzielenie działek gruntu  
o powierzchni innej nic 1500 m2, w celu wydzielenia 
terenów urz>dzeM wodnych lub ich czCWci oraz 
regulacji granic miCdzy s>siaduj>cymi 
nieruchomoWciami/działkami budowlanymi 
(uzupełnienia, zamiany, podziały w granicach 
terenów oznaczonych symbolami ZK, ZO itp.), o ile 
taki podział nie spowoduje wydzielenia działki 
budowlanej o powierzchni mniejszej nic 1500m2  

(+ -10%);  
7) dopuszcza siC ł>czenie wyznaczonych na rysunku 

planu działek budowlanych, w celu utworzenia 
jednej, wiCkszej działki budowlanej z mocliwoWci> 
jej zabudowy i zagospodarowania z zachowaniem 
przepisów okreWlonych w planie. 

 
Rozdział ńń 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, obowi>zuj>ce  

w granicach obszaru objCtego planem, w tym zakaz 
zabudowy 

 
§ 32. W granicach wewnCtrznego terenu ochrony 

poWredniej komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, o przebiegu zgodnym  
z rysunkiem planu, obowi>zuj> zakazy, nakazy  
i ograniczenia okreWlone w decyzji/rozporz>dzeniu  
o ustanowieniu strefy ochronnej.  

 
§ 33.1. W granicach obszaru objCtego planem 

wskazuje siC, tereny zabudowy, tereny transportu, 
tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni i wód, 
które zalicza siC do terenów o szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych, spowodowanych: 
1) wystCpowaniem terenów zagroconych osuwaniem 

siC mas ziemnych (ruchami masowymi), których 
granice okreWlono na rysunku planu i o których 
mowa w rozdziale 9, § 27; 

2) wystCpowaniem gruntów niejednorodnych  
i słabonoWnych (grunty pochodzenia organicznego) 
oraz ze wzglCdu na wystCpowanie wysokiego 
poziomu zwierciadła wód gruntowych lub jego 
wahania spowodowane spływem wód gruntowych, 
melioracyjnych, drenacowych czy filtracyjnych 
(opadowych i roztopowych), a takce mocliwym 
zrócnicowanym przepływem powierzchniowych 
wód płyn>cych w rzece Brdzie ponicej zbiornika  
i stopnia wodnego z elektrowni> „Smukała” 
(intensywny zrzut wody np. przepuszczenie wód 
powodziowych), a takce regulacj> poziomu wód 
płyn>cych w obrCbie projektowanego stopnia 
wodnego „Czyckówko” na rzece Brdzie 
(projektowana rzCdna piCtrzenia NPP=41,00 m 
n.p.m.), i które, z zastrzeceniem ust. 2, 4 i 5,  
w tekWcie i na rysunku planu odpowiadaj> terenom 
oznaczonym symbolami literowymi i numerami 

wyrócniaj>cymi je spoWród innych terenów  
z dodatkowym oznaczeniem - Y. 
2. Dodatkowego oznaczenia – Y, pomimo 

mog>cych wystCpować szczególnych warunków 
gruntowo-wodnych, nie stosuje siC z symbolami 
literowymi i numerami wyrócniaj>cymiŚ  
1) tereny urz>dzeM wodnych, z wył>czeniem terenu 

oznaczonego symbolem 24TUW-Y, a takce 
2) tereny zieleni i wód, o których mowa w § 5 ust. 1  

pkt 2. 
3. W granicach terenów zabudowy, terenów 

transportu i terenów infrastruktury technicznej, które 
oznaczono  
w planie dodatkowym symbolem – Y ze wzglCdu na ich 
zaliczenie do terenów o szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych, i dla których w ustaleniach 
szczegółowych planu dopuszcza siC okreWlone formy 
zabudowy, obowi>zujeŚ 
1) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych wykonuj>c, przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowC lub, gdy nie jest 
ona wymagana, przed zgłoszeniem rozpoczCcia 
budowy, czynnoWci geotechniczne w zakresie 
stosownym do rodzaju warunków gruntowych  
i kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,  
z zastrzeceniem sytuacji gdy przepisy odrCbne  
i szczególne stanowi> inaczejś 

2) stosowanie, odpowiednich do geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
które wynikaj> z warunków gruntowych i kategorii 
geotechnicznej obiektu budowlanego, technik  
i technologii budowy, ucytkowania lub rozbiórki 
obiektów m.in. w zakresie zabezpieczenia noWnoWci  
i statecznoWci podłoca gruntowego oraz zboczy, 
fundamentowania obiektów (w tym bezpoWrednie 
lub głCbokie), przeciwdziałania zagroceniom 
zwi>zanym z osuwaniem siC mas ziemnych oraz  
z oddziaływaniem wód gruntowych, 
melioracyjnych, drenacowych czy filtracyjnych 
(opadowych i roztopowych) na obiekt budowlany 
(uwzglCdniaj>c rócny i zmienny ich poziom np. 
poprzez stosowanie odpowiednich konstrukcji  
i budowli oporowych, barier uszczelniaj>cych, 
izolacji, drenowania itp.), a takce innych 
niezbCdnych czynnoWci i zabezpieczeM, o ile 
wykazane zostanie, ce wykonywanie obiektów 
budowlanych i ich zabezpieczeM nie spowoduje 
pogorszenia statecznoWci zboczy czy warunków 
gruntowo-wodnych otaczaj>cego terenu do poziomu 
uniemocliwiaj>cego zagospodarowanie tego terenu 
zgodnie z ustaleniami planu np. poprzez podciCcie 
zbocza, ograniczenie odpływu wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych), zmniejszenie noWnoWci gruntu czy 
nadmierne podniesienie poziomu zwierciadła wód 
gruntowych; 

3) zakaz budowy kondygnacji podziemnych,  
z wyj>tkiem obiektów infrastruktury technicznejś 

4) zakaz zagłCbiania całoWci lub czCWci kondygnacji 
nowych, rozbudowywanych i wymienianych 
budynków ponicej naturalnego poziomu terenu – 
wejWcia i wjazdy do budynków realizować nie nicej 
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nic w poziomie terenu, z wyj>tkiem obiektów 
infrastruktury technicznej lub gdy z ustaleM planu 
wynika inaczej. 
4. W trakcie czynnoWci geotechnicznych oraz 

budowy, przy stwierdzeniu innych nic wskazane  
w planie rodzajów warunków gruntowych, czynnoWci te 
nalecy dostosować do faktycznego stanu warunków 
gruntowych. 

5. W przypadku wystCpowania warunków,  
o których mowa w ust. 1, poza granicami i terenami 
wskazanymi w planie, stosuje siC przepisy odrCbne  
i szczególne. 
 

§ 34.1. W granicach obszaru objCtego planem, 
wskazuje siC system urz>dzeM wodnych (jako element 
systemu infrastruktury technicznej- melioracje 
miejskie), który dzieli siC naŚ 
1) tereny urz>dzeM wodnych o charakterze zbiorczym, 

oznaczone symbolem literowym TUW i numerami 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów (główne 
rowy, kanały) oraz czCWć terenu oznaczonego 
symbolem 24TUW-Y, w granicach którego 
przewiduje siC prowadzenie urz>dzeM wodnych  
o charakterze zbiorczym; 

2) urz>dzenia wodne o charakterze elementarnym 
(rowy, kanały), które nie stanowi> odrCbnych 
terenów w rozumieniu planu, a które znajduj> siC  
w granicach poszczególnych terenów o rócnym, 
okreWlonym planem, przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania, np. w granicach 
terenów oznaczonych symbolami literowymi MN, 
MN-Y, KD-L, ZK i numerami wyrócniaj>cymi je 
spoWród innych terenów. 
2. W granicach obszaru objCtego planem 

obowi>zuje utrzymanie istniej>cego systemu urz>dzeM 
wodnych oraz innych urz>dzeM i budowli słuc>cych 
regulacji stosunków wodnych, a takce wykonanie 
niezbCdnych prac modernizacyjnych umocliwiaj>cych 
szybkie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
z wykorzystaniem tego systemu, zwłaszcza poprzez 
zapewnienie dostCpu do tych urz>dzeM i budowli, oraz 
utrzymanie ich przebiegów, ci>głoWci, drocnoWci  
i właWciwych parametrów technicznych (np. wymagana 
przebudowa przepustów), w celu zachowania ich 
funkcji pozwalaj>cych na prawidłowe działanie całego 
systemu urz>dzeM wodnych. 

3. W granicach obszaru objCtego planem dopuszcza 
siC wykonywanie, odbudowC, rozbudowC, przebudowC 
lub rozbiórkC urz>dzeM wodnych oraz innych urz>dzeM  
i budowli słuc>cych regulacji stosunków wodnych (np. 
zmiana przebiegu czy parametrów technicznych 
urz>dzeM wodnych, w tym budowa przepustów, 
kanałów lub obudowanie czy przykrycie rowu), a takce 
realizacjC obiektów i robót budowlanych wpływaj>cych 
lub mog>cych wpływać na zmianC warunków 
gruntowo-wodnych terenu (np. wymiana gruntu na 
zasadach okreWlonych w planie, budowa obiektów 
budowlanych i instalacji ich odwodnienia), o ile 
wykazane zostanie, ce nie spowoduje to pogorszenia 
warunków gruntowo-wodnych otaczaj>cego terenu do 
poziomu uniemocliwiaj>cego zagospodarowanie tego 
terenu zgodnie z ustaleniami planu np. poprzez 

ograniczenie odpływu wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych), zmniejszenie noWnoWci gruntu czy 
nadmierne podniesienie poziomu zwierciadła wód 
gruntowych, oraz zachowane zostan> pozostałe warunki 
okreWlone planem. 

4. W granicach terenów urz>dzeM wodnych 
oznaczonych symbolem literowym TUW i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów, ustala siCŚ 
1) zakaz budowy obiektów i wykonywania robót 

budowlanych niezwi>zanych z funkcj> terenu,  
z wyj>tkiem słuc>cych ochronie i zabezpieczeniu 
stabilnoWci gruntu, prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki wodnej, realizacji infrastruktury 
technicznej, ochrony siedlisk roWlin i zwierz>t oraz 
gdy ustalenia planu stanowi> inaczejś 

2) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej na 
rysunku planu, orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
tereny oznaczone symbolem TUW i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów,  
z terenami s>siaduj>cymi oznaczonymi odrCbnymi 
symbolami i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród 
innych terenów, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu zagospodarowania 
terenu lub ze stanu faktycznego, jednak zmiana 
przebiegu tej linii, w szczególnoWci polegaj>ca na jej 
zbliceniu do osi urz>dzenia wodnego – rowu, nie 
moce prowadzić do ograniczeM w dostCpnoWci  
i prawidłowym działaniu systemu urz>dzeM 
wodnych lub jego poszczególnych czCWci. 

 
Rozdział ń2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji obowi>zuj>ce w granicach obszaru 

objCtego planem 
 

§ 35.1. W skład systemu komunikacji w granicach 
obszaru objCtego planem, wchodz>Ś 
1) podsystem transportowy, który tworz>Ś 

a) tereny transportu - układ dróg publicznych, do 
którego nalec> terenyŚ 
- ulic klasy lokalnej oznaczone w planie 

symbolem literowym KD-L i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów,  

- ulic klasy dojazdowej oznaczone w planie 
symbolem literowym KD-D i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów, 
oraz 

- ulic klasy dojazdowej - ci>gów pieszo-
jezdnych oznaczonych w planie symbolem 
literowym KD-DX i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów,  

b) tereny transportu - układ dróg wewnCtrznych, do 
którego nalec> tereny oznaczone w planie 
symbolem literowym KDW i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenówś 

2) podsystem ł>cznoWci, który tworz> sieci i urz>dzenia 
telekomunikacyjne, o których mowa w przepisach 
rozdziału 13 § 56. 
2. Oznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, 

mog> być rozszerzone o dodatkowe oznaczenie – Y,  
o którym mowa w przepisach rozdziału 11. 
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3. W granicach terenów transportu, o których 
mowa w ust. 2 (tzn. z oznaczeniem dodatkowym – Y),  
o ile z treWci ustaleM szczegółowych lub rysunku planu 
nie wynika inaczej, ł>cznie z przepisami rozdziału 12 
obowi>zuj> dodatkowo ustalenia, o których mowa  
w przepisach rozdziału 11. 
 

§ 36. Układ dróg publicznych wyznaczonych  
w granicach obszaru objCtego planem jest wł>czony do 
zewnCtrznego układu drogowego, poprzezŚ 
1) ulicC lokaln> oznaczon> symbolem 27KD-L-Y  

(ul. Szamarzewskiego) z ulic> Smukalsk> i Saperów 
na południu oraz z ulic> Piaski na północyś 

2) ulicC lokaln> oznaczon> symbolem 42KD-L-Y 
(fragment ul. Obozowej) z ulic> Piaski i Obozow>ś 

3) ulicC lokaln> oznaczon> symbolem 53KD-L-Y 
(fragment ul. Piaski) z ulic> Piaski (fragment  
w granicach planu - 53aKD-L-Y) i ulic> Obozow>ś 

4) ulicC dojazdow> oznaczon> symbolem 19KD-D  
(ul. WudzyMska) z ulic> Piaski (fragment  
w granicach planu -53aKD-L-Y). 

 
§ 37.1. BudowC, przebudowC, remonty, utrzymanie, 

ochronC, oznakowanie dróg oraz organizacjC ruchu 
drogowego, w granicach terenów przeznaczonych  
w planie pod drogi, nalecy realizować na podstawie 
przepisów odrCbnych i szczególnych. 

2. W zakresie budowy i przebudowy dróg 
publicznych dopuszcza siC etapowanie inwestycji. 

 
§ 38. Ustala siC, ce tereny przeznaczone w planie 

pod drogi publiczne stanowi> równiec tereny dla 
lokalizowania sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych jak i niezwi>zanych  
z techniczn> obsług> drogi, z potrzebami zarz>dzania 
drogami lub potrzebami ruch drogowego. 

 
§ 39. W granicach terenów przeznaczonych w planie 

pod drogi publiczne oraz pod drogi wewnCtrzne, o ile  
z treWci ustaleM szczegółowych lub rysunku planu nie 
wynika inaczej, dopuszcza siCŚ 
1) budowC dróg o przekroju jednoprzestrzennym  

i stosowanie elementów uspokojenia ruchuś 
2) wyznaczanie Wciecek rowerowych,  
3) wyznaczanie miejsc postojowych, przy 

jednoczesnym zachowaniu wskaanika miejsc 
postojowych okreWlonych dla poszczególnych 
terenów lub przeznaczenia (funkcji) okreWlonych  
w granicach tych terenówś 

4) utrzymanie istniej>cych zjazdów, o ile zarz>dca lub 
właWciciel drogi nie okreWli inaczejś 

5) wyznaczanie nowych zjazdów na warunkach 
zarz>dcy lub właWciciela drogi; 

6) umieszczania noWników (urz>dzeM) reklamowych 
(reklam, szyldów, tablic informacyjnych) na 
warunkach zarz>dcy lub właWciciela drogiś 

7) sytuowanie tymczasowych obiektów budowlanych 
niepoł>czonych trawle z gruntem, typu kioski 
uliczne, na warunkach zarz>dcy lub właWciciela 
drogi; 

8) zachowanie, remonty, przebudowC i rozbudowC 
istniej>cych a takce budowC nowych sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej zwi>zanych z potrzebami 
zarz>dzania drogami, potrzebami ruchu drogowego 
oraz z techniczn> obsług> drogi, zwłaszcza  
w zakresie odprowadzania Wcieków – wód 
opadowych i roztopowych oraz oWwietlenia  
i oznakowania drogi, przy czym obowi>zuje 
odprowadzanie Wcieków – wód opadowych  
i roztopowych poprzez otwarte lub zamkniCte 
systemy kanalizacyjne (po realizacji), a po ich 
podczyszczeniu do rzeki Brdy ze zrzutem poza 
granicami stref ochronnych komunalnego ujCcia 
wody powierzchniowej „Czyckówko” i ponicej 
projektowanego stopnia wodnego „Czyckówko” 
(projektowana rzCdna piCtrzenia NPP=41,00 m 
n.p.m.);  

9) zachowanie, remonty, przebudowC i rozbudowC 
istniej>cych, a takce budowC nowych urz>dzeM 
wodnych oraz sieci, przył>czy i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, niezwi>zanych  
z techniczn> obsług> drogi, z potrzebami 
zarz>dzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowegoś działania te nalecy prowadzić wył>cznie 
za zezwoleniem właWciwego zarz>dcy lub 
właWciciela drogi, w porozumieniu z gestorami sieciś 

 10) zachowanie istniej>cej i wprowadzanie nowej zieleni 
przydrocnej np. w formie zadrzewienia 
przydrocnego, które nie koliduje z sieciami 
infrastruktury technicznej i rozwi>zaniami 
technicznymi drogi. 

 
§ 40. O ile z treWci ustaleM szczegółowych planu nie 

wynika inaczej, w granicach działki budowlanej lub  
w tej jej czCWci, która na rysunku planu znajduje siC  
w granicach terenu oznaczonego symbolem MN, MN-Y 
i numerem wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów, 
nalecy wyznaczyć co najmniej dwa miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych, przypadaj>ce na jedno 
gospodarstwo rodzinne / lokal mieszkalny, jednak nie 
wiCcej nic to wynika z przeznaczenia terenu i ogólnie 
przyjCtych potrzeb ucytkowych działki, a w przypadku 
realizacji (lub istnienia) funkcji przeznaczenia 
uzupełniaj>cego dopuszczonego w ustaleniach planu – 
tzn. nieuci>cliwych usług, nalecy wyznaczyć 
dodatkowo, dla ich obsługi, jedno miejsce postojowe 
przypadaj>ce na kacde 40,0 m2 powierzchni ucytkowej 
funkcji przeznaczenia uzupełniaj>cego – nieuci>cliwych 
usług. 

 
§ 41. Szczegółowe zasady dostCpu do dróg 

publicznych oraz inne parametry i wskaaniki nie 
okreWlone w przepisach rozdziału 12, zostały zawarte  
w rozdziale 16 uchwały, który zawiera ustalenia 
szczegółowe planu dla poszczególnych terenów. 
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Rozdział ń3 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

infrastruktury technicznej 
 

Podrozdział ń3a 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

infrastruktury technicznej obowi>zuj>ce  
w granicach obszaru objCtego planem 

 
§ 42.1. System infrastruktury technicznej,  

w granicach obszaru objCtego planem, tworz>Ś 
1) tereny infrastruktury technicznej: 

a) urz>dzeM kanalizacyjnych, oznaczone symbolem 
literowym K i numerem wyrócniaj>cym je 
spoWród innych terenów,  

b) urz>dzeM energetycznych, oznaczone symbolem 
literowym E i numerem wyrócniaj>cym je 
spoWród innych terenów,  

c) urz>dzeM wodnych, oznaczone symbolem 
literowym TUW i numerem wyrócniaj>cym je 
spoWród innych terenów,  

2) urz>dzenia i sieci infrastruktury technicznej, w tym 
urz>dzenia wodne, wykonane lub projektowane poza 
terenami infrastruktury technicznej, o których mowa 
w pkt 1. 
2. Oznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, 

mog> być rozszerzone o dodatkowe oznaczenie – Y,  
o którym mowa w przepisach rozdziału 11. 

3. W granicach terenów infrastruktury technicznej, 
o których mowa w ust. 2 (tzn. z oznaczeniem 
dodatkowym – Y), o ile z treWci ustaleM szczegółowych 
lub rysunku planu nie wynika inaczej, ł>cznie  
z przepisami rozdziału 13 obowi>zuj> dodatkowo 
ustalenia, o których mowa w przepisach rozdziału 11. 
 

§ 43. Istniej>cy i projektowany w granicach obszaru 
objCtego planem system infrastruktury technicznej, 
podlega wł>czeniu (zasilanie, odbieranie, przesyłanie) 
do systemu zewnCtrznego w obrCbie poszczególnych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej, które 
przebiegaj> lub znajduj> siC w obszarach s>siaduj>cych. 

 
§ 44. Nowe - budowane (rozbudowywane) sieci 

infrastruktury technicznej o charakterze przesyłowym, 
zwi>zane jak i niezwi>zane z techniczn> obsług> drogi, 
z potrzebami zarz>dzania drogami lub potrzebami ruch 
drogowego, nalecy lokalizować w granicach terenów 
przeznaczonych w planie pod drogi publiczne lub pod 
infrastrukturC techniczn>, a w sytuacjach szczególnych 
(np. wzglCdy techniczne), o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych lub rysunku planu nie wynika inaczej, 
dopuszcza siC ich sytuowanie w granicach innych 
terenów publicznych lub o charakterze 
ogólnodostCpnym, albo w granicach innych terenówś 
działanie te nalecy prowadzić za zezwoleniem 
właWciciela lub zarz>dcy gruntu, w porozumieniu  
z gestorami sieci i urz>dzeM technicznych, a na terenach 
nie bCd>cych własnoWci> publiczn> z zapewnieniem 
słucbom eksploatuj>cym lub konserwuj>cym dostCpu do 
tych sieci i urz>dzeM, na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych. 

 

§ 45. Nowe - budowane sieci rozdzielcze, przył>cza  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej nalecy 
lokalizować w granicach terenów przeznaczonych  
w planie pod drogi publiczne, pod drogi wewnCtrzne lub 
pod infrastrukturC techniczn>, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych lub rysunku planu nie wynika inaczejś 
działanie te nalecy prowadzić za zezwoleniem 
właWciciela lub zarz>dcy gruntu, w porozumieniu  
z gestorami sieci i urz>dzeM technicznych, a na terenach 
nie bCd>cych własnoWci> publiczn> z zapewnieniem 
słucbom eksploatuj>cym lub konserwuj>cym dostCpu do 
tych sieci i urz>dzeM, na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych. 

 
§ 46. Dopuszcza siC remonty, przebudowC  

i rozbudowC istniej>cych urz>dzeM wodnych oraz sieci 
przesyłowych, przył>czy i urz>dzeM infrastruktury 
technicznych usytuowanych w granicach terenów 
przeznaczonych w planie pod drogi publiczne oraz pod 
drogi wewnCtrzneś działanie te nalecy prowadzić za 
zezwoleniem właWciciela gruntu lub zarz>dcy drogi,  
w porozumieniu z gestorami sieci i urz>dzeM 
technicznych, a na terenach nie bCd>cych własnoWci> 
publiczn> z zapewnieniem słucbom eksploatuj>cym lub 
konserwuj>cym dostCpu do tych sieci i urz>dzeM, na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych. 

 
§ 47. W granicach terenów przeznaczonych w planie 

pod infrastrukturC techniczn> ustala siC zachowanie, 
oraz mocliwoWć remontów, przebudowy, rozbudowy 
istniej>cych i budowy nowych urz>dzeM wodnych oraz 
sieci przesyłowych, przył>czy i urz>dzeM uzbrojenia 
terenu - infrastruktury technicznej. 

 
§ 48. W granicach terenów przeznaczonych w planie 

pod funkcje inne nic drogi i tereny infrastruktury 
technicznej, o ile z treWci ustaleM szczegółowych planu 
nie wynika inaczej:  
1) obowi>zuje zachowanie, z dopuszczeniem 

remontów, istniej>cych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> terenu przez który 
przebiegaj> (np. sieci o charakterze przesyłowym),  
z wymogiem ich uwzglCdnienia w projekcie 
zagospodarowania oraz w sposobie urz>dzenia tego 
terenu, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew  
i krzewów, a takce ich udostCpnienie słucbom 
eksploatacyjnym i konserwuj>cym zgodnie  
z zasadami okreWlonymi w przepisach odrCbnychś 

2) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej z zachowaniem 
warunków technicznych, w oparciu o porozumienie 
gestora tych sieci i urz>dzeM oraz właWciciela gruntu, 
przez który te sieci przebiegaj>. 

 
§ 49. W granicach terenów infrastruktury technicznej 

obowi>zuje zakaz sytuowania wolno stoj>cych 
noWników (urz>dzeM) reklamowy (reklam, szyldów, 
tablic informacyjnych): 
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1) w odległoWci mniejszej nic 1, 0m od granicy  

z s>siedni> działk> budowlan>, mierz>c tC odległoWć 
w poziomie od najblicszej, zewnCtrznej krawCdzi 
konstrukcji urz>dzenia reklamowego (np. tablicy, 
podpory noWnika) zwróconej w stronC tej granicyś 

2) gdy ich całkowita wysokoWć (konstrukcji noWnej 
wraz z tablic> – powierzchni> reklamow>) 
przekroczy 4,0 m; 

3) gdy wymiary tablicy (powierzchni) reklamowej 
przekrocz> 2,0 m wysokoWci i 3,0 m szerokoWci lub 
gdy iloczyn wysokoWci i szerokoWci tablicy 
przekroczy wartoWć 6,0 m. 

 
Podrozdział ń3b 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
poszczególnych systemów infrastruktury technicznej 
obowi>zuj>ce w granicach obszaru objCtego planem 

 
§ 50. Zasady zaopatrzenia w wodCŚ 

1) w granicach wewnCtrznego terenu ochrony 
poWredniej komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko,  
o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu, 
obowi>zuj> zakazy, nakazy i ograniczenia 
okreWlone w decyzji/rozporz>dzeniu  
o ustanowieniu strefy ochronnej; 

2) obowi>zuje zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 
wodoci>gowej I strefy ciWnienia z istniej>cych  
i projektowanych przewodów wodoci>gowych, 
poprzez istniej>c> i projektowan> sieć rozdzielcz> na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieciś 

3) dopuszcza siC wykorzystywanie wód melioracyjno-
drenacowych oraz nie stanowi>cych Wcieków wód 
opadowych i roztopowych, np. pochodz>cych  
z odwodnienia dachów obiektów budowlanych, do 
celów ucytkowych, takich jak nawadnianie ogrodu 
lub zasilanie wodotrysków, kaskad wodnych czy 
innych elementów architektury ogrodowej. 

 
§ 51. Zasady odprowadzania Wcieków komunalnychŚ  

1) w granicach wewnCtrznego terenu ochrony 
poWredniej komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko”,  
o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu, 
obowi>zuj> zakazy, nakazy i ograniczenia okreWlone 
w decyzji/rozporz>dzeniu o ustanowieniu strefy 
ochronnej; 

2) obowi>zuje odprowadzanie Wcieków komunalnych  
z obiektów budowlanych, instalacji lub 
nieruchomoWci, poprzez istniej>c> i projektowan> 
zbiorcz> sieć kanalizacji grawitacyjno – pompowej, 
do zlewni kolektora B oraz B’ i dalej poprzez 
przepompownie do miejskiej oczyszczalni Wcieków 
zlokalizowanej poza granicami strefy ochronnej 
komunalnego ujCcia wody powierzchniowej z rzeki 
Brdy „Czyckówko” (zrzut oczyszczonych Wcieków 
do rzeki Wisły)ś 

3) system grawitacyjno-pompowy odprowadzania 
Wcieków komunalnych w układzie docelowym, 
tworz>Ś 
a) system istniej>cych i projektowanych kanałów 

Wciekowych oraz przewodów tłocznych, które 

słuc> obsłudze istniej>cych, rozbudowywanych  
i projektowanych obiektów budowlanych oraz 
przesyłowi Wcieków w systemie kanalizacji 
miejskiej,  

b) pompownia/tłocznia zbiorcza zlokalizowana  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 70K-
Y (istniej>ca),  

c) pompownia/tłocznia zlokalizowana w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 18aK (planowana 
- z dopuszczeniem mocliwoWć odst>pienia od jej 
budowy),  

d) pompownia/tłocznia zlokalizowana w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 36bK-Y 
(planowana),  

e) pompownia/tłocznia zlokalizowana na 
wysokoWci terenu oznaczonego symbolem 6MN, 
(planowana w granicach terenu ulicy Piaski lub 
ulicy GoWcieradzkiej albo zieleni krajobrazowej 
na skarpie - poza granicami obszaru objCtego 
planem),  

f) pompownia/tłocznia zlokalizowana na południe 
od terenu oznaczonego symbolem 41KD-D-Y 
(planowana poza granicami obszaru objCtego 
planem); 

4) na terenach, na których trwale lub czasowo nie ma 
mocliwoWci grawitacyjnego odprowadzenia Wcieków  
komunalnych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 
dopuszcza siC obsługC poprzez indywidualny lub 
grupowy system pompowy z przetłoczeniem 
Wcieków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; 

5) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza siC obsługC wył>cznie istniej>cej 
zabudowy w zakresie odprowadzania Wcieków 
komunalnych, poprzez wykorzystanie istniej>cych 
szczelnych zbiorników na nieczystoWci ciekłeś 

6) obowi>zuje zakaz realizacji nowych zbiorników na 
nieczystoWci ciekłe oraz wykorzystywania 
istniej>cych zbiorników dla potrzeb nowej  
i wymienianej zabudowy; 

7) obowi>zuje zakaz realizacji i ucytkowania lokalnych 
oczyszczalni Wcieków (przydomowych, 
indywidualnych lub grupowych); 

8) obowi>zuje zakaz wprowadzania Wcieków do wód 
lub do ziemi, chyba ce przepisy odrCbne  
i szczególne stanowi> inaczejś 

9) na terenie, na którym funkcjonuje zbiorcza sieć 
kanalizacji sanitarnej i jest mocliwoWć 
odprowadzania Wcieków poprzez wł>czenie do tej 
sieci istniej>cych oraz projektowanych obiektów, 
obowi>zuje likwidacja istniej>cych zbiorników na 
nieczystoWci ciekłe. 

 
§ 52. Zasady odprowadzania wód opadowych  

i roztopowych oraz wód melioracyjno-drenacowychŚ 
1) w granicach wewnCtrznego terenu ochrony 

poWredniej komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko”,  
o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu, 
obowi>zuj> zakazy, nakazy i ograniczenia okreWlone  
w decyzji/rozporz>dzeniu o ustanowieniu strefy 
ochronnej; 
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2) obowi>zuje odprowadzanie Wcieków - wód 

opadowych i roztopowych, poprzez otwarte lub 
zamkniCte systemy kanalizacyjne (po realizacji),  
a po ich podczyszczeniu do rzeki Brdy ze zrzutem 
poza granicami stref ochronnych komunalnego 
ujCcia wody powierzchniowej „Czyckówko”  
i ponicej projektowanego stopnia wodnego 
„Czyckówko” (projektowana rzCdna piCtrzenia 
NPP=41,00 m n.p.m.); 

3) system odprowadzania Wcieków – wód opadowych  
i roztopowych w układzie docelowym, tworz>Ś 
a) system istniej>cych i projektowanych kanałów 

Wciekowych, które słuc> obsłudze istniej>cych, 
rozbudowywanych i projektowanych obiektów 
budowlanych oraz przesyłowi Wcieków  
w systemie kanalizacyjnym,  

b) projektowane urz>dzenia do oczyszczania 
Wcieków wód opadowych i roztopowych 
zlokalizowane poza granicami obszaru objCtego 
planem, tzn. na południe od ulicy Błotnej i na 
zachód od ulicy Szamarzewskiegoś  

4) zabrania siC wprowadzania Wcieków - wód 
opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi, 
chyba ce przepisy odrCbne i szczególne stanowi> 
inaczej; 

5) dopuszcza siC odprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych pochodz>cych z odwodnienia dachów 
obiektów budowlanych do ziemi w granicach 
działki/terenu lub do wód poprzez istniej>cy  
i projektowany system urz>dzeM wodnych, a takce 
ich rozs>czanie i retencjonowanie dla wykorzystania 
do celów ucytkowych takich jak nawadnianie 
ogrodu lub zasilanie wodotrysków, kaskad wodnych 
czy innych elementów architektury ogrodowejś 

6) obowi>zuje odprowadzanie wód melioracyjno-
drenacowych poprzez system istniej>cych  
i projektowanych, otwartych lub zamkniCtych 
urz>dzeM wodnych do rzeki Brdy ze zrzutem poza 
granicami stref ochronnych komunalnego ujCcia 
wody powierzchniowej „Czyckówko”, a po 
zrealizowaniu projektowanego stopnia wodnego 
„Czyckówko” na rzece Brdzie (projektowana rzCdna 
piCtrzenia NPP=41,00 m n.p.m.), ponicej tego 
stopnia;  

7) system urz>dzeM wodnych, tworz>Ś 
a) tereny urz>dzeM wodnych o charakterze 

zbiorczym, oznaczone symbolem literowym 
TUW i numerami wyrócniaj>cym je spoWród 
innych terenów (główne rowy) oraz czCWć terenu 
oznaczonego symbolem 24TUW-Y, w granicach 
którego przewiduje siC prowadzenie urz>dzeM 
wodnych o charakterze zbiorczym; 

b) urz>dzenia wodne o charakterze elementarnym, 
które nie stanowi> odrCbnych terenów  
w rozumieniu planu, a które znajduj> siC  
w granicach poszczególnych terenów o rócnym, 
okreWlonym planem, przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania, np. w granicach 
terenów oznaczonych symbolami literowymi 
MN, MN-Y, KD-L, KD-L-Y, ZK i numerami 
wyrócniaj>cymi je spoWród innych terenówś 

8) warunki utrzymania i eksploatacji urz>dzeM 
wodnych okreWlaj> przepisy rozdziału 11 § 34. 

 
§ 53. Zasady zaopatrzenia w gaz: 

1) zaopatrzenie w gaz: 
a) z istniej>cych i projektowanych gazoci>gów 

niskiego ciWnienia (gaz ziemny) na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci,  

b) z istniej>cych i projektowanych gazoci>gów 
Wredniego ciWnienia (gaz ziemny) poprzez 
istniej>c> i projektowan> sieć rozdzielcz> 
Wredniego ciWnienia na warunkach okreWlonych 
przez gestora sieci,  

c) za pomoc> indywidualnych zbiorników na gaz 
płynnyś  

2) wskazane jest wykorzystanie gazu do celów 
grzewczych. 

 
§ 54. Zasady zaopatrzenia w energiC ciepln>Ś 

1) zaopatrzenie w energiC ciepln> za pomoc> urz>dzeM 
zasilanych gazem, energi> elektryczn>, wCglem 
kamiennym lub ze aródeł energii odnawialnej,  
z zachowaniem normatywnych wartoWci emisji 
spalin do powietrza okreWlonych w przepisach 
odrCbnych – dotyczy nowej i wymienianej 
zabudowy oraz nowych i wymienianych instalacji 
grzewczych; 

2) obowi>zuje zakaz realizacji nowych instalacji 
grzewczych zasilanych olejem opałowymś 

3) dopuszcza siC realizacjC palenisk domowych  
w formie kominków opalanych drewnem.  

 
§ 55. Zasady zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 

1) system zaopatrzenia w energiC elektryczn> Wredniego 
napiCcia – SN, w układzie docelowym tworz>Ś 
a) stacja transformatorowa SN/nn zlokalizowana  

w granicach terenu oznaczonego symbolem 
36aE-Y (planowana),  

b) stacja transformatorowa SN/nn zlokalizowana  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 52E-
Y (planowana),  

c) stacja transformatorowa SN/nn zlokalizowana na 
wysokoWci terenu oznaczonego symbolem 17MN 
(planowana w granicach terenu ulicy Piaski),  

d) stacja transformatorowa SN/nn (planowana przy 
ulicy ObroMców Tobruku),  

e) stacja transformatorowa SN/nn (planowana przy 
ulicy OkrCcnej)ś 

2) zespół stacji transformatorowych SN/nn, o którym 
mowa w przepisach punktu 1, nalecy zasilić 
wzajemnie wraz z otaczaj>cym systemem 
energetycznym, liniami kablowymi SN budowanymi 
pod powierzchni> terenu, a takce przewidzieć 
budowC zł>czy kablowych SN, w tym jednego  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 53KD-
L-Y (na wysokoWci terenu oznaczonego symbolem 
51MN-Y), funkcjonuj>cego pomiCdzy stacjami 
transformatorowymi o których mowa w punkcie 1a, 
1b, 1c, 1d oraz drugiego w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 52E-Y, funkcjonuj>cego 
pomiCdzy stacjami transformatorowymi, o których 
mowa w punkcie 1a, 1b, 1c, 1d i punkcie 1e,  
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3) projektowane zł>cza kablowe SN nalecy zasilić 

wzajemnie miCdzy sob> oraz odpowiednio  
z kierunku poszczególnych stacji SN/nn, o których 
mowa w punkcie 1, liniami kablowymi SN 
budowanymi pod powierzchni> terenu,  

4) dopuszcza siC etapowanie realizacji docelowego 
układu zasilania w energiC elektryczn> SN  
z czasowym wykorzystaniem istniej>cych sieci  
i urz>dzeM elektroenergetycznych w tymŚ 
a) przewidzianej do dyslokacji i przebudowy  

w granice terenu oznaczonego symbolem 36a-E-
Y, istniej>cej słupowej stacji transformatorowej 
SN/nn „Obozowa” połoconej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 42KD-L-Y (ulica 
Obozowa),  

b) przewidywanej do dyslokacji i przebudowy  
w rejon ulicy OkrCcnej istniej>cej słupowej stacji 
transformatorowej SN/nn „Jachcice Dolne” 
połoconej przy ulicy Saperów,  

c) przewidzianych do likwidacji istniej>cych, 
napowietrznych odcinków linii SNś 

5) zachowuje siC istniej>c> podziemn> liniC kablow> 
Wrednich napiCć SN – 30kV przebiegaj>c>  
w granicach terenu drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 42KD-L-Y (ul. Obozowa) i 27KD-L-Y 
(ul. Szamarzewskiego) z docelow> przebudow> 
istniej>cego napowietrznego odcinka tej linii 
przebiegaj>cego od skrzycowanie dróg publicznych 
oznaczonych symbolami 27KD-L-Y  
(ul. Szamarzewskiego) i 41KD-D-Y (ul. Błotna)  
w kierunku zachodnim do rzeki Brdy, na odcinek 
linii kablowej przebiegaj>cej pod powierzchni> 
terenu w granicach drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 41KD-D-Y (ul. Błotna) i wyprowadzenia 
jej na nowy słup usytuowany pomiCdzy terenem 
powycszej drogi a brzegiem rzeki Brdyś dopuszcza 
siC etapowanie realizacji docelowego przebiegu linii 
energetycznej Wrednich napiCć SN – 30kV; 

6) dopuszcza siC dostosowanie i wykorzystanie 
podziemnej linii kablowej Wrednich napiCć SN – 
30kV do innych parametrów techniczno-
przesyłowych (np.15-20kV); 

7) system zaopatrzenia w energiC elektryczn> niskiego 
napiCcia - nn istniej>cych, rozbudowywanych  
i projektowanych obiektów budowlanych,  
w układzie docelowym tworz>Ś 
a) istniej>ce i projektowane podziemne linie 

elektroenergetyczne niskiego napiCcia 
wyprowadzone z projektowanych stacji 
transformatorowych SN/nn - nowe  
i rozbudowywane linie elektroenergetyczne nn 
realizować jako linie kablowe pod powierzchn> 
terenu - zabrania siC budowy nowych  
i rozbudowy istniej>cych linii 
elektroenergetycznych nn jako linii 
napowietrznych, z wył>czeniem budowy 
napowietrznych przył>czy prowadzonych od 
istniej>cych linii napowietrznych, a takce  
z wył>czeniem remontów i wymiany 
istniej>cych, napowietrznych linii i przył>czy 
przewidzianych do docelowego zachowania,  

b) istniej>ce napowietrzne linie elektroenergetyczne 
niskiego napiCcia przebiegaj>ce w liniach 
rozgraniczaj>cych terenów dróg albo innych 
terenów przeznaczonych do zabudowy, po ich 
dostosowaniu, w razie potrzeby, do 
zwiCkszonego poboru mocy (przebudowa, 
wymiana przewodów itp.)ś wskazane, jako 
działanie docelowe, kablowanie pod 
powierzchni> terenu napowietrzne linie 
elektroenergetyczne niskiego napiCcia, zwłaszcza 
na odcinkach koliduj>cych z projektowanym 
zagospodarowaniem terenówś 

8) dopuszcza siC etapowanie realizacji docelowego 
układu zasilania w energiC elektryczn> niskiego 
napiCcia - nn z wykorzystaniem istniej>cych sieci  
i urz>dzeM elektroenergetycznych; 

9) obowi>zuje zakaz pozyskiwania energii elektrycznej 
z wykorzystaniem siłowni wiatrowych 
zlokalizowanych w granicach obszaru objCtego 
planem. 

 
§ 56. Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji – 

podsystem ł>cznoWci (telefonia, radiofonia, telewizja, 
internet i inne): 
1) podł>czenie do linii i urz>dzeM telefonii stacjonarnej 

poprzez istniej>c> i projektowan> sieć teletechniczn> 
na warunkach wybranego gestora sieci; 

2) nowe, rozbudowywane i wymieniane linie 
telekomunikacyjne realizować jako linie kablowe 
pod powierzchn> terenu - zabrania siC budowy 
nowych i rozbudowy istniej>cych linii 
telekomunikacyjnych jako linii napowietrznych,  
z wył>czeniem budowy napowietrznych przył>czy 
abonenckich prowadzonych od istniej>cych linii 
napowietrznych, a takce z wył>czeniem remontów 
istniej>cych, napowietrznych linii i przył>czy 
abonenckich;  

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji antenowych 
konstrukcji wsporczych (masztów, wiec, anten, 
systemów i stacji przekaanikowych telefonii 
komórkowej itp.) w granicach terenów zabudowy 
oznaczonych symbolami literowymi MN, MN-Y  
i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród innych 
terenów, terenów zieleni i wód, terenów transportu,  
o których mowa w § 5 ust. 1, oraz terenów 
infrastruktury technicznej oznaczonych symbolami 
literowymi TUW, TUW-Y i numerem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenówś  

4) dopuszcza siC sytuowanie urz>dzeM antenowych 
telefonii komórkowej na wysokich obiektach 
budowlanych typu kominy, a takce na budynkach 
niemieszkalnych, usytuowanych w granicach 
terenów oznaczonych symbolem RM-Y  
i numerem wyrócniaj>cym je spoWród innych 
terenów, i na dachach budynków usytuowanych  
w granicach terenu oznaczonego symbolem MZ  
i numerem wyrócniaj>cym go spoWród innych 
terenów, gdy wysokoWć bezwzglCdna tych 
budynków w kacdym z wymienionych przypadków, 
przewycsza wysokoWć bezwzglCdn> otaczaj>cych 
budynków mieszkalnychś 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44 – 2739 – Poz. 451 
 
5) podł>czenie do linii i urz>dzeM sieci internetowych 

poprzez istniej>c> i projektowan> sieć teletechniczn> 
na warunkach wybranego gestora sieci; 

6) podł>czenie do linii i urz>dzeM sieci radiowo-
telewizyjnych poprzez istniej>c> lub projektowan> 
sieć teletechniczn> na warunkach wybranego gestora 
sieci lub przekaz sygnału za pomoc> 
indywidualnych-abonenckich urz>dzeM odbiorczych 
na warunkach wybranego gestora; 

7) podł>czenie do innych sieci i urz>dzeM 
teletechnicznych lub przekaz sygnału poprzez 
istniej>c> lub projektowan> sieć teletechniczn>, na 
warunkach wybranego gestora. 

 
§ 57. Zasady gospodarki odpadami stałymiŚ 

1) odpady komunalne, po wczeWniejszej segregacji, 
nalecy składować w miejscach czasowego 
gromadzenia odpadów stałych i wywozić w sposób 
zorganizowany na miejskie składowisko odpadów – 
KUO Bydgoszcz; 

2) pozostałe odpady, nie wymienione w pkt 1, nalecy 
unieszkodliwiać zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami odrCbnymi i szczególnymi. 

 
Rozdział ń4 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów obowi>zuj>ce  

w granicach obszaru objCtego planem 
 

§ 58.1. NieruchomoWci lub ich czCWci bCd>ce 
własnoWci> albo w ucytkowaniu wieczystym osób 
fizycznych, a przeznaczone w planie dla realizacji 
inwestycji w granicach terenów o których mowa w § 60 
ust. 2, mog> być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy, do czasu realizacji tych inwestycji, o ile 
z treWci ustaleM szczegółowych planu lub przepisów 
odrCbnych i szczególnych nie wynika inaczej,  
z zastrzeceniem ce ich czasowe wykorzystywanie dla 
potrzeb juc istniej>cych składów i składowisk oraz 
budowli rolniczych, słuc>cych przechowywaniu 
surowców, produktów i substancji mog>cych 
zanieczyszczać glebC i wody, wymaga szczelnej izolacji 
od podłoca i zabezpieczenia terenu przed ich 
przedostawaniem siC do Wrodowiska, takce w sytuacjach 
awaryjnych lub nadzwyczajnych. 

2. Dla terenów/nieruchomoWci o których mowa  
w ust. 1, obowi>zuje zakaz wprowadzania innego nic 
dotychczasowy sposobu zagospodarowanie terenu  
o charakterze tymczasowym, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych planu lub przepisów odrCbnych  
i szczególnych nie wynika inaczej.  
 

§ 59.1. NieruchomoWci lub ich czCWci bCd>ce 
własnoWci> albo w ucytkowaniu wieczystym osób 
fizycznych, a przeznaczone w planie dla realizacji 
inwestycji w granicach terenów o których mowa w § 60 
ust. 1 oraz nieruchomoWci bCd>ce własnoWci> Skarbu 
PaMstwa lub jednostek samorz>du terytorialnego, bez 
wzglCdu na cel ich przeznaczenie, mog> być 
wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu 
realizacji ustaleM planu, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych planu lub przepisów odrCbnych  

i szczególnych nie wynika inaczej, z zastrzeceniem ce 
ich czasowe wykorzystywanie dla potrzeb juc 
istniej>cych składów i składowisk oraz budowli 
rolniczych, słuc>cych przechowywaniu surowców, 
produktów i substancji mog>cych zanieczyszczać glebC 
i wody, wymaga szczelnej izolacji od podłoca  
i zabezpieczenia terenu przed ich przedostawaniem siC 
do Wrodowiska, takce w sytuacjach awaryjnych lub 
nadzwyczajnych. 

2. Dla terenów/nieruchomoWci o których mowa  
w ust. 1, obowi>zuje zakaz wprowadzania innego nic 
dotychczasowy sposobu zagospodarowanie terenu  
o charakterze tymczasowym, o ile z treWci ustaleM 
szczegółowych planu lub przepisów odrCbnych  
i szczególnych nie wynika inaczej. 
 

Rozdział ń5 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci, 
obowi>zuj>ce w granicach obszaru objCtego planem 

 
§ 60.1. Dla nieruchomoWci stanowi>cych własnoWć 

Gminy Bydgoszcz, dla nieruchomoWci połoconych  
w granicach terenów urz>dzeM wodnych oznaczonych  
w planie symbolem literowym TUW, TUW-Y  
i numerem wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów 
oraz dla nieruchomoWci nabywanych przez GminC 
Bydgoszcz i połoconych w granicach terenów 
transportu – dróg publicznych oznaczonych w planie 
symbolami literowymi KD-L, KD-L-Y, KD-D, KD-D-
Y, KD-DX, KD-DX-Y i numerami wyrócniaj>cymi je 
spoWród innych terenów, ustala siC stawkC procentow>  
w wysokoWci 0%, na podstawie której ustala siC opłatC  
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

2. Dla nieruchomoWci nie wymienionych lub nie 
okreWlonych w § 60 ust. 1, ustala siC stawkC procentow>  
w wysokoWci 30%, na podstawie której ustala siC opłatC 
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
 

Rozdział ń6 
Szczegółowe ustalenia planu dotycz>ce 

przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami 
literowymi i numerami wyrócniaj>cymi je spoWród 

innych terenów, okreWlenia sposobów ich 
zagospodarowania i warunków zabudowy oraz 

obsługi 
 

§ 61. Dla terenu oznaczonego symbolem 1WS, 
ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren wód powierzchniowych, 
Wródl>dowych, płyn>cych, publicznych – rzeka 
Brda,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) - zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
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a) wody płyn>ce rzeki Brdy, po uzdatnieniu, 
stanowi> wody przeznaczone do spocycia przez 
ludzi i s> objCte szczególn> ochron> prawn>,  

b) wody płyn>ce rzeki Brdy nie stanowi> wód  
w k>pieliskach – obowi>zuje zakaz urz>dzania 
k>pielisk,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
1WS z terenami oznaczonymi symbolami 
3aZO/ZZ, 4ZO/ZZ, 7ZO, 8ZO/ZZ, 12ZO/ZZ, 
13ZO/ZZ, 14ZO, 24TUW-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i prowadzi do zapewnienia 
zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej linii, a lini> 
brzegu ustalon> na podstawie przepisów 
odrCbnych i szczególnych (np.  
w drodze decyzji w zwi>zku z wykonaniem 
urz>dzeM wodnych), a do czasu jej ustalenia, jako 
zgodnej ze stanem faktycznym,  

d) dopuszcza siC prowadzenie przez wody 
powierzchniowe kładek dla ruchu pieszego  
i rowerowego, w miejscach oznaczonych na 
rysunku planu (ci>gi piesze i pieszo-rowerowe), 
o ile przepisy odrCbne i szczególne nie stanowi> 
inaczej,  

e) dopuszcza siC regulacje i umocnienia brzegów - 
postuluje siC wykorzystywanie naturalnych 
metod i materiałów przy robotach regulacyjnych 
i umacnianiu brzegów,  

f) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej,  

g) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych oraz 
prowadzenie przez wody powierzchniowe – 
wył>cznie pod dnem – nowych wodoci>gów, 
gazoci>gów, linii energetycznych  
i telekomunikacyjnych,  

h) zabrania siC prowadzenia przez wody 
powierzchniowe – zarówno pod dnem jak i nad 
wodami - przewodów Wcieków komunalnych, 
przewodów kanalizacji Wciekowej wód 
opadowych lub roztopowych oraz przewodów 
przesyłaj>cych substancje ropopochodne i inne 
zwi>zki chemiczne, z wył>czeniem paliw 
gazowych,  

i) obowi>zuje zakaz wprowadzania Wcieków do 
wód powierzchniowych i gromadzenia odpadów 
w ich obrCbie,  

j) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej -  
a) dostCp poprzez teren oznaczony symbolem 7ZO, 

8ZO/ZZ i 12ZO/ZZ, przy czym ewentualny 
dojazd sprzCtu do strefy brzegu w celu 
wykonywania prac konserwacyjnych oraz innych 

czynnoWci okreWlonych w przepisach odrCbnych, 
nalecy urz>dzać z wykorzystaniem ci>gu pieszo-
jezdnego oznaczonego symbolem 10KD-DX,  

b) dostCp poprzez teren oznaczony symbolem 
24TUW-Y, przy czym ewentualny dojazd 
sprzCtu do strefy brzegu w celu wykonywania 
prac konserwacyjnych oraz innych czynnoWci 
okreWlonych w przepisach odrCbnych, nalecy 
urz>dzać z wykorzystaniem drogi technicznej 
przewidywanej po stronie odpowietrznej wału 
budowli piCtrz>cej,  

c) obsługa transportowa poprzez teren oznaczony 
symbolem 24TUW-Y i 18KD-DX poprzez 
wł>czenie do drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 19KD-D. 

 
§ 62. Dla terenu oznaczonego symbolem 2ZL  

i 2aZL, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren lasu,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) - zgodnie  

z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje prowadzenie gospodarki leWnej 

zgodnie z przepisami odrCbnymi i szczególnymi 
np. planem urz>dzania lasu, w tym zakaz 
stosowania rCbni całkowitej,  

b) obowi>zuje wprowadzanie, zgodnie  
z siedliskiem, rodzimych gatunków roWlin  
o charakterze glebochronnym i wodochronnym,  

c) dopuszcza siC wyznaczanie ci>gów pieszych ze 
szczególnym uwzglCdnieniem naturalnej rzeaby 
terenu,  

d) obowi>zuje zakaz zabudowy,  
e) obowi>zuje zakaz podziału terenu na działki 

budowlane,  
f) dopuszcza siC zachowanie i remonty istniej>cych 

sieci infrastruktury technicznej,  
g) obowi>zuje zakaz lokalizowania nowych sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej,  
h) dopuszcza siC zmiany (w kierunku zachodnim) 

przebiegu, przedstawionej na rysunku planu, 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej teren 
oznaczony symbolem 2ZL z terenem 
oznaczonym symbolem 3aZO/ZZ oraz teren 
oznaczony symbolem 2aZL z terenem 
oznaczonym symbolem 3aZO/ZZ, o ile zmiana 
ta ma charakter regulacyjny i prowadzi do 
zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem 
tej linii, a przebiegiem granicy strefy 
przepływów wezbraM powodziowych 
uszczegółowionej w studium ochrony 
przeciwpowodziowej, o którym mowa  
w przepisach odrCbnych, a do czasu jej ustalenia, 
jako zgodnej ze stanem faktycznym,  

i) teren w granicach: 
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- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 
komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych – ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznejŚ obsługa 
transportowa  
z s>siaduj>cej od strony wschodniej, ulicy Piaski 
(ulica poza granicami obszaru objCtego planem). 

 
§ 63. Dla terenu oznaczonego symbolem 3ZO, ustala 

siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni ochronnej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – teren 

infrastruktury technicznej; 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cego 

drzewostanu oraz prowadzenie gospodarki 
leWnej, w tym zakaz stosowania rCbni całkowitej,  

b) dopuszcza siC zachowanie, z mocliwoWci> 
przebudowy, istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej,  

c) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC)  
z budowy trwałych nawierzchni oraz 
wprowadzania nasadzeM drzew i krzewów,  

d) dopuszcza siC, pod powierzchni> terenu, budowC 
nowych sieci infrastruktury technicznej,  
z wył>czeniem prowadzenia przewodów Wcieków 
komunalnych, przewodów kanalizacji Wciekowej 
wód opadowych lub roztopowych, oraz 
przewodów przesyłaj>cych substancje 
ropopochodne i inne zwi>zki chemiczne, chyba 
ce s> to paliwa gazowe,  

e) obowi>zuje zakaz podziału terenu na działki 
budowlane,  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 3ZO 
z terenem oznaczonym symbolem 3aZO/ZZ,  
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i prowadzi do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a przebiegiem granicy 
strefy przepływów wezbraM powodziowych 
uszczegółowionej w studium ochrony 
przeciwpowodziowej, o którym mowa  
w przepisach odrCbnych, a do czasu jej ustalenia, 
jako zgodnej ze stanem faktycznym,  

g) teren w granicach: 

- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 
komunalnego ujCcia wody powierzchniowej z 
rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa od strony wschodniej z ulicy Piaski 
(ulica poza granicami obszaru objCtego planem). 

 
§ 64. Dla terenu oznaczonego symbolem 3aZO/ZZ, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni ochronnej 
bezpoWrednio zagrocony powodzi> (obszar 
słuc>cy przepuszczaniu wód powodziowych),  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje zachowanie roWlinnoWci o charakterze 

leWnym, chyba ce przepisy odrCbne i szczególne 
stanowi> inaczej,  

b) obowi>zuje zapewnienie dostCpu do wody rzeki 
Brdy poprzez pozostawienie przejWcia dla 
swobodnego ruchu wzdłuc wód, wykonywania 
prac konserwacyjnych oraz innych czynnoWci 
okreWlonych w przepisach odrCbnych  
i szczególnych,  

c) obowi>zuje zakaz urz>dzania składów  
i składowisk, chyba ce przepisy odrCbne  
i szczególne stanowi> inaczej,  

d) obowi>zuje zakaz tymczasowego sposobu 
zagospodarowania terenu, chyba ce przepisy 
odrCbne i szczególne stanowi> inaczej,  

e) dopuszcza siC budowC kładki dla ruchu pieszego, 
w miejscach oznaczonych na rysunku planu (ci>g 
pieszy), o ile przepisy odrCbne i szczególne nie 
stanowi> inaczej,  

f) dopuszcza siC regulacje i umocnienia brzegów - 
postuluje siC wykorzystywanie naturalnych 
metod i materiałów przy robotach regulacyjnych 
i umacnianiu brzegów,  

g) dopuszcza siC zachowanie, z mocliwoWci> 
przebudowy, istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej,  

h) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC)  
z budowy trwałych nawierzchni oraz 
wprowadzania nasadzeM drzew i krzewów,  

i) o ile przepisy odrCbne i szczególne nie stanowi> 
inaczej, dopuszcza siC, pod powierzchni> terenu, 
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budowC nowych sieci infrastruktury technicznej, 
z wył>czeniem prowadzenia przewodów Wcieków 
komunalnych, przewodów kanalizacji Wciekowej 
wód opadowych lub roztopowych, oraz 
przewodów przesyłaj>cych substancje 
ropopochodne i inne zwi>zki chemiczne, chyba 
ce s> to paliwa gazowe,  

j) obowi>zuje zakaz podziału terenu na działki 
budowlane,  

k) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
3aZO/ZZ z terenem oznaczonym symbolem 
1WS, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i prowadzi do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a lini> brzegu ustalon> na 
podstawie przepisów odrCbnych i szczególnych 
(np. w drodze decyzji w zwi>zku z wykonaniem 
urz>dzeM wodnych), a do czasu jej ustalenia, jako 
zgodnej ze stanem faktycznym,  

l) dopuszcza siC zmiany, w kierunku zachodnim, 
przebiegu przedstawionej na rysunku planu, 
orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej teren 
oznaczony symbolem 3aZO/ZZ z terenem 
oznaczonym symbolem 2aZL oraz teren 
oznaczony symbolem 3aZO/ZZ z terenem 
oznaczonym symbolem 2ZL, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i prowadzi do zapewnienia 
zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej linii,  
a przebiegiem granicy strefy przepływów 
wezbraM powodziowych uszczegółowionej  
w studium ochrony przeciwpowodziowej,  
o którym mowa w przepisach odrCbnych, a do 
czasu jej ustalenia, jako zgodnej ze stanem 
faktycznym,  

m) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- obszaru bezpoWredniego zagrocenia powodzi> 
- ustalenia ogólne rozdział 9ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa od strony wschodniej z ulicy Piaski 
(ulica poza granicami obszaru objCtego planem), 
poprzez tereny oznaczone symbolami 2ZL, 2aZL  
i 3ZO. 

 
§ 65. Dla terenu oznaczonego symbolem 4ZO/ZZ, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni ochronnej 
bezpoWrednio zagrocony powodzi> (obszar 
słuc>cy przepuszczaniu wód powodziowych),  
w granicach działek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  

w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewów,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
4ZO/ZZ z terenem oznaczonym symbolem 1WS, 
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i prowadzi do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a lini> brzegu ustalon> na 
podstawie przepisów odrCbnych i szczególnych 
(np. w drodze decyzji w zwi>zku z wykonaniem 
urz>dzeM wodnych), a do czasu jej ustalenia, jako 
zgodnej ze stanem faktycznym,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
4ZO/ZZ z terenem oznaczonym symbolem 5ZO, 
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i prowadzi do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a przebiegiem granicy 
strefy przepływów wezbraM powodziowych 
uszczegółowionej w studium ochrony 
przeciwpowodziowej, o którym mowa  
w przepisach odrCbnych, a do czasu jej ustalenia, 
jako zgodnej ze stanem faktycznym,  

d) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 4ZO/ZZ i 5ZO, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

e) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

- obszaru bezpoWredniego zagrocenia powodzi> 
- ustalenia ogólne rozdział 9ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa od strony wschodniej z ulicy Piaski 
(ulica poza granicami obszaru objCtego planem), 
poprzez tereny oznaczone symbolami 5ZO i 6MN. 

 
§ 66. Dla terenu oznaczonego symbolem 5ZO, ustala 

siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 
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a) podstawowe – teren zieleni ochronnej  
w granicach dziełek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – teren zieleni 
przydomowej; 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  

w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio z: zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewów,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 5ZO 
z terenem oznaczonym symbolem 4ZO/ZZ, o ile 
zmiana ta ma charakter regulacyjny i prowadzi 
do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a przebiegiem granicy 
strefy przepływów wezbraM powodziowych 
uszczegółowionej w studium ochrony 
przeciwpowodziowej, o którym mowa  
w przepisach odrCbnych, a do czasu jej ustalenia, 
jako zgodnej ze stanem faktycznym,  

c) linie rozgraniczaj>ce tereny oznaczone 
symbolami 5ZO i 4ZO/ZZ oraz tereny oznaczone 
symbolami 5ZO i 6MN, nie stanowi> granic 
działek budowlanych,  

d) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa od strony wschodniej  

z ulicy Piaski (ulica poza granicami obszaru 
objCtego planem), poprzez teren oznaczony 
symbolem 6MN,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 5ZO nalecy 
zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 4ZO/ZZ. 

 
§ 67. Dla terenu oznaczonego symbolem 6MN, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 

ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej  
i gospodarczej (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.) jako niezespolonej z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych),  
o ile w granicach tych działek nie ma 
oddzielonych od bryły budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego innych 
budynków garacowo-gospodarczych, albo  

- gdy zostanie ona usytuowana jako jedyny  
w granicach działki budowlanej oraz 
oddalony od granic działki budowlanej  
i oddzielony od bryły budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, obiekt garacowo-
gospodarczy, którego powierzchnia 
zabudowy w granicach tej działki nie 
przekroczy 80 m2,  

b) w granicach działki budowlanej wyznaczonej  
z działki gruntu o numerze ewidencyjnym  
14 obrCb 299 nalecy zachować starodrzew  
(w tym Wwierk) rosn>cy na wschód od starej 
studni,  

c) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewów,  

d) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 6MN i 5ZO, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

e) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 
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4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 

transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa z s>siaduj>cej od strony 

wschodniej ulicy Piaski (ulica poza granicami 
obszaru objCtego planem),  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 6MN nalecy 
zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 5ZO (w granicach działek 
budowlanych),  

c) ze wzglCdu na brak mocliwoWci grawitacyjnego 
odprowadzenia Wcieków komunalnych do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej z działki 
budowlanej wyznaczonej z działki gruntu  
o numerze ewidencyjnym 13 obrCb 299, 
wymagana jest obsługa budynku poprzez 
indywidualny system pompowy (abonencki)  
z przetłoczeniem Wcieków do zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej. 

 
§ 68. Dla terenu oznaczonego symbolem 7ZO, ustala 

siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni ochronnej - 
publicznej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
rekreacji; 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni>  

o charakterze naturalnym z zachowaniem otwarć 
widokowych na dolinC rzeki Brdy zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu,  

b) obowi>zuje rozbiórka istniej>cych budynków 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,  

c) dopuszcza siC wyznaczanie ciCgów pieszych,  
a takce tymczasowych dojazdów do strefy 
brzegu w celu wykonywania prac 
konserwacyjnych oraz innych czynnoWci 
okreWlonych w przepisach odrCbnych, które 
nalecy urz>dzać z wykorzystaniem (jako 
kontynuacja) ci>gu pieszo-jezdnego 
oznaczonego symbolem 10KD-DX,  

d) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego – 
funkcja usług rekreacji - dopuszcza siC realizacjC 
punktu widokowego (podest, balustrada) oraz 
zabudowy dla potrzeb usług rekreacji 
zlokalizowanej w północnej czCWci terenu 
(wypocyczalnia sprzCtu turystycznego, mała 
gastronomia, obiekty małej architektury 
ogrodowej i ucytkowej), przy czym zachodnia 
elewacja budynku nie moce znajdować siC dalej 
nic 25m od wschodniej linii rozgraniczaj>cej 
teren oznaczony symbolem 7ZO i ulicC Piaski 
(ulica poza granicami obszaru objCtego planem), 
powierzchnia zabudowy do 100m2, jedna 
kondygnacja z dachem spadzistym, wysokoWć 
budynku do 5,5 m, konstrukcja i wykoMczenie 

elewacji zewnCtrznych budynku materiałami 
naturalnymi typuŚ kamieM, drewnoś dopuszcza 
siC ogrodzenie terenu tylko dla czCWci 
zabudowanej,  

e) dopuszcza siC zachowanie, z mocliwoWci> 
przebudowy, istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej,  

f) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewów,  

g) dopuszcza siC, pod powierzchni> terenu, budowC 
nowych sieci infrastruktury technicznej,  
z wył>czeniem prowadzenia przewodów Wcieków 
komunalnych, przewodów kanalizacji Wciekowej 
wód opadowych lub roztopowych, oraz 
przewodów przesyłaj>cych substancje 
ropopochodne i inne zwi>zki chemiczne, chyba 
ce s> to paliwa gazowe,  

h) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 7ZO 
z terenem oznaczonym symbolem 8ZO/ZZ, o ile 
zmiana ta ma charakter regulacyjny i prowadzi 
do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a przebiegiem granicy 
strefy przepływów wezbraM powodziowych 
uszczegółowionej w studium ochrony 
przeciwpowodziowej, o którym mowa  
w przepisach odrCbnych, a do czasu jej ustalenia, 
jako zgodnej ze stanem faktycznym,  

i) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 7ZO 
z terenem oznaczonym symbolem 14ZO, o ile 
zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i nie bCdzie powodowała zmiany przebiegu tej 
linii w kierunku północnym w stosunku do 
okreWlonego na rysunku planu,  

j) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa bezpoWrednio  

z s>siaduj>cej od strony wschodniej ulicy Piaski 
(ulica poza granicami obszaru objCtego planem), 
albo z terenu ci>gu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 10KD-DX,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 7ZO nalecy 
zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 8ZO/ZZ i 12ZO/ZZ, przy czym 
ewentualny dojazd sprzCtu do strefy brzegu  
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w celu wykonywania prac konserwacyjnych oraz 
innych czynnoWci okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, nalecy urz>dzać z wykorzystaniem 
ci>gu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 
10KD-DX. 

 
§ 69. Dla terenu oznaczonego symbolem 8ZO/ZZ, 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni ochronnej – 
publicznej, bezpoWrednio zagrocony powodzi> 
(obszar słuc>cy przepuszczaniu wód 
powodziowych),  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zachowanie, z mocliwoWci> 

przebudowy, istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej,  

b) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewów,  

c) o ile przepisy odrCbne i szczególne nie stanowi> 
inaczej, dopuszcza siC, pod powierzchni> terenu, 
budowC nowych sieci infrastruktury technicznej, 
z wył>czeniem prowadzenia przewodów Wcieków 
komunalnych, przewodów kanalizacji Wciekowej 
wód opadowych lub roztopowych, oraz 
przewodów przesyłaj>cych substancje 
ropopochodne i inne zwi>zki chemiczne, chyba 
ce s> to paliwa gazowe,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
8ZO/ZZ z terenem oznaczonym symbolem 1WS, 
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i prowadzi do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a lini> brzegu ustalon> na 
podstawie przepisów odrCbnych i szczególnych 
(np. w drodze decyzji w zwi>zku z wykonaniem 
urz>dzeM wodnych), a do czasu jej ustalenia, jako 
zgodnej ze stanem faktycznym,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
8ZO/ZZ z terenem oznaczonym symbolem 7ZO, 
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i prowadzi do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a przebiegiem granicy 
strefy przepływów wezbraM powodziowych 
uszczegółowionej w studium ochrony 
przeciwpowodziowej, o którym mowa  

w przepisach odrCbnych, a do czasu jej ustalenia, 
jako zgodnej ze stanem faktycznym,  

f) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

- obszaru bezpoWredniego zagrocenia powodzi> 
- ustalenia ogólne rozdział 9ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa od strony wschodniej z ulicy Piaski 
(ulica poza granicami obszaru objCtego planem), 
poprzez teren oznaczony symbolem 7ZO, albo 
poprzez teren oznaczony symbolem 7ZO i ci>g 
pieszo-jezdny oznaczony symbolem 10KD-DX. 
 
§ 70. Dla terenu oznaczonego symbolem 9MN, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś  

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia itp.) jako 
niezespolonej z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona usytuowana jako jedyny  
w granicach działki budowlanej oraz 
oddalony od granic działki budowlanej  
i oddzielony od bryły budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, obiekt garacowo-
gospodarczy, którego powierzchnia 
zabudowy w granicach tej działki nie 
przekroczy 80 m2,  

b) linie rozgraniczaj>ce teren oznaczony symbolem 
9MN z terenami s>siaduj>cymi, s> jednoczeWnie 
granicami działki budowlanej (teren oznaczony 
symbolem 9MN stanowi działkC budowlan>),  

c) teren w granicach: 
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- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 
komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa transportowa z s>siaduj>cej od strony 

wschodniej ulicy Piaski (ulica poza granicami 
obszaru objCtego planem) wył>cznie poprzez 
teren ci>gu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 10KD-DX,  

b) ze wzglCdu na brak mocliwoWci grawitacyjnego 
odprowadzenia Wcieków komunalnych do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej, wymagana jest 
obsługa poprzez indywidualny lub grupowy 
system pompowy (abonencki) z przetłoczeniem 
Wcieków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 

 
§ 71. Dla terenu oznaczonego symbolem 10KD-DX, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi publicznej – ci>g 
pieszo-jezdny,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych – 6,0 m,  
b) obowi>zuje budowa drogi o przekroju 

jednoprzestrzennym,  
c) teren w granicach: 

- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 
komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie ci>gu pieszo-jezdnego do s>siaduj>cej 

od strony wschodniej ulicy Piaski (ulica poza 
granicami obszaru objCtego planem) poprzez 
skrzycowanie zwykłe,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 10KD-DX 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 9MN, 11MN i 7ZO. 

 
§ 72. Dla terenu oznaczonego symbolem 11MN, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej  
i gospodarczej (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.) jako niezespolonej z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych), 
albo  

- gdy zostanie ona usytuowana w granicach 
działki budowlanej jako oddalony od granic 
działki budowlanej i oddzielony od bryły 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
odrCbny obiekt garacowo-gospodarczy, 
którego powierzchnia zabudowy w granicach 
tej działki nie przekroczy 80 m2,  

b) w granicach zieleni przydomowej dopuszcza siC, 
realizacjC urz>dzeM sportu i rekreacji 
indywidualnej np. kort o nawierzchni 
przepuszczalnej,  

c) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 11MN i 14ZO, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

d) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa bezpoWrednio  

z s>siaduj>cej od strony wschodniej ulicy Piaski 
(ulica poza granicami obszaru objCtego planem) 
lub od strony północnej, poprzez teren ci>gu 
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pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 10KD-
DX,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 11MN 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 14ZO (w granicach działek 
budowlanych),  

c) ze wzglCdu na brak mocliwoWci grawitacyjnego 
odprowadzenia Wcieków komunalnych do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej, wymagana jest 
obsługa poprzez indywidualny lub grupowy 
system pompowy (abonencki) z przetłoczeniem 
Wcieków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 

 
§ 73. Dla terenu oznaczonego symbolem 12ZO/ZZ, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni ochronnej – 
publicznej, bezpoWrednio zagrocony powodzi> 
(obszar słuc>cy przepuszczaniu wód 
powodziowych),  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 

zbiorników wodnych, chyba ce przepisy odrCbne 
i szczególne stanowi> inaczej,  

b) dopuszcza siC zachowanie, z mocliwoWci> 
przebudowy, istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej,  

c) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewów,  

d) o ile przepisy odrCbne i szczególne nie stanowi> 
inaczej, dopuszcza siC, pod powierzchni> terenu, 
budowC nowych sieci infrastruktury technicznej, 
z wył>czeniem prowadzenia przewodów Wcieków 
komunalnych, przewodów kanalizacji Wciekowej 
wód opadowych lub roztopowych, oraz 
przewodów przesyłaj>cych substancje 
ropopochodne i inne zwi>zki chemiczne, chyba 
ce s> to paliwa gazowe,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
12ZO/ZZ z terenem oznaczonym symbolem 
1WS, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i prowadzi do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a lini> brzegu ustalon> na 
podstawie przepisów odrCbnych i szczególnych 
(np. w drodze decyzji w zwi>zku z wykonaniem 
urz>dzeM wodnych), a do czasu jej ustalenia, jako 
zgodnej ze stanem faktycznym,  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
12ZO/ZZ z terenem oznaczonym symbolem 
7ZO, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i prowadzi do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a przebiegiem granicy 
strefy przepływów wezbraM powodziowych 
uszczegółowionej w studium ochrony 
przeciwpowodziowej, o którym mowa  
w przepisach odrCbnych, a do czasu jej ustalenia, 
jako zgodnej ze stanem faktycznym,  

g) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
12ZO/ZZ z terenem oznaczonym symbolem 
13ZO/ZZ, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i nie bCdzie powodowała zmiany 
przebiegu tej linii w kierunku północnym  
w stosunku do okreWlonego na rysunku planu,  

h) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- obszaru bezpoWredniego zagrocenia powodzi> 
- ustalenia ogólne rozdział 9ś 

4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  
i infrastruktury technicznej - obsługa transportowa 
od strony wschodniej z ulicy Piaski (ulica poza 
granicami obszaru objCtego planem), poprzez teren 
oznaczony symbolem 7ZO lub poprzez teren 
oznaczony symbolem 7ZO i ci>g pieszo-jezdny 
oznaczony symbolem 10KD-DX. 

 
§ 74. Dla terenu oznaczonego symbolem 13ZO/ZZ, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni ochronnej 
bezpoWrednio zagrocony powodzi> (obszar 
słuc>cy przepuszczaniu wód powodziowych),  
w granicach działek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
13ZO/ZZ z terenem oznaczonym symbolem 
1WS, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i prowadzi do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a lini> brzegu ustalon> na 
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podstawie przepisów odrCbnych i szczególnych 
(np. w drodze decyzji w zwi>zku z wykonaniem 
urz>dzeM wodnych), a do czasu jej ustalenia, jako 
zgodnej ze stanem faktycznym,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
13ZO/ZZ z terenem oznaczonym symbolem 
14ZO, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i prowadzi do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a przebiegiem granicy 
strefy przepływów wezbraM powodziowych 
uszczegółowionej w studium ochrony 
przeciwpowodziowej, o którym mowa  
w przepisach odrCbnych, a do czasu jej ustalenia, 
jako zgodnej ze stanem faktycznym,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
13ZO/ZZ z terenem oznaczonym symbolem 
12ZO/ZZ, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i nie bCdzie powodowała zmiany 
przebiegu tej linii w kierunku północnym  
w stosunku do okreWlonego na rysunku planu,  

d) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 13ZO/ZZ i 14ZO, nie stanowi 
granicy działek budowlanych,  

e) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy 
„Czyckówko” - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- obszaru bezpoWredniego zagrocenia powodzi> 
- ustalenia ogólne rozdział 9ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa od strony wschodniej  

z ulicy Piaski (ulica poza granicami obszaru 
objCtego planem), poprzez teren oznaczony 
symbolem 14ZO i teren oznaczony symbolem 
11MN (w granicach działek budowlanych) albo 
poprzez teren oznaczony symbolem 7ZO i ci>g 
pieszo-jezdny oznaczony symbolem 10KD-DX, 
o ile przebieg orientacyjnej linii rozgraniczaj>cej 
teren oznaczony symbolem 14ZO z terenem 
oznaczonym symbolem 7ZO nie bCdzie 
przebiegał zgodnie z przebiegiem okreWlonym na 
rysunkiem planu,  

b) obsługa transportowa od strony wschodniej  
z ulicy Piaski (ulica poza granicami obszaru 
objCtego planem), poprzez teren oznaczony 
symbolem 14ZO, 15MZ i teren drogi 
wewnCtrznej – ci>g pieszo-jezdny oznaczony 
symbolem 16KDW,  

c) obsługa transportowa od strony wschodniej  
z terenu projektowanej drogi dojazdowej 
oznaczonej symbolem 19KD-D, poprzez tereny 
oznaczone symbolami 14ZO i 17MN  

(w granicach działek budowlanych) oraz 14ZO  
i 17aMN (w granicach działki budowlanej). 

 
§ 75. Dla terenu oznaczonego symbolem 14ZO, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni ochronnej  
w granicach dziełek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – teren zieleni 
przydomowej; 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
14ZO z terenem oznaczonym symbolem 
13ZO/ZZ, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny  
i prowadzi do zapewnienia zgodnoWci pomiCdzy 
przebiegiem tej linii, a przebiegiem granicy 
strefy przepływów wezbraM powodziowych 
uszczegółowionej w studium ochrony 
przeciwpowodziowej, o którym mowa  
w przepisach odrCbnych, a do czasu jej ustalenia, 
jako zgodnej ze stanem faktycznym,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
14ZO z terenem oznaczonym symbolem 1WS, 
18KD-DX i 24TUW-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i wynika z projektu 
zagospodarowania stopnia wodnego 
„Czyckówko” na rzece Brdzie (projektowana 
rzCdna piCtrzenia NPP=41, 00m n.p.m.) lub jego 
czCWci, który obejmie co najmniej działkC gruntu 
o numerze ewidencyjnym 2/1 obrCb 302 w czCWci 
połoconej w granicach terenów oznaczonych 
symbolami: 13ZO/ZZ, 14ZO, 17aMN, 18KD-
DX, 18aK, 24TUW-Y oraz 1WS, przy czym 
szerokoWć terenu drogi oznaczonej symbolem 
18KD-DX w liniach rozgraniczaj>cych nie moce 
być mniejsza nic 6, 0 m,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
14ZO z terenem oznaczonym symbolem 7ZO,  
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i nie bCdzie powodowała zmiany przebiegu tej 
linii w kierunku północnym w stosunku do 
okreWlonego na rysunku planu,  

d) linie rozgraniczaj>ce tereny oznaczone 
symbolami 14ZO i 13ZO/ZZ oraz tereny 
oznaczone symbolami 14ZO i odpowiednio 
11MN, 15MZ, 17MN, 17aMN - z wyj>tkiem 
odcinka oznaczonego AB, nie stanowi> granic 
działek budowlanych,  

e) teren w granicach: 
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- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 
komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa od strony wschodniej  

z ulicy Piaski (ulica poza granicami obszaru 
objCtego planem), poprzez teren oznaczony 
symbolem 11MN (w granicach działki 
budowlanej),  

b) obsługa transportowa od strony wschodniej  
z ulicy Piaski (ulica poza granicami obszaru 
objCtego planem), poprzez teren oznaczony 
symbolem 15MZ i teren drogi wewnCtrznej – 
ci>g pieszo-jezdny oznaczony symbolem 
16KDW,  

c) obsługa transportowa od strony wschodniej  
z terenu projektowanej ulicy dojazdowej 
oznaczonej symbolem 19KD-D, poprzez tereny 
oznaczony symbolem 17MN i 17aMN  
(w granicach działki budowlanej),  

d) poprzez teren oznaczony symbolem 14ZO nalecy 
zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 13ZO/ZZ (w granicach działek 
budowlanych).  

 
§ 76. Dla terenu oznaczonego symbolem 15MZ, 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy zamieszkania 
zbiorowego – dom rekolekcyjny i dom zakonny,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dla nowych, rozbudowywanych, 

nadbudowywanych i wymienianych budynków 
zamieszkania zbiorowego sytuowanych  
w granicach działki budowlanej wyznaczonej we 
wschodniej czCWci terenu oznaczonego 
symbolem 15MZ obowi>zuje wysokoWć budynku 
do trzech kondygnacji nadziemnych, jednak nie 
moce ona być mniejsza nic 6,0 m i nie wiCksza 
nic 12,0 m,  

b) dla nowych, rozbudowywanych, 
nadbudowywanych i wymienianych budynków 
zamieszkania zbiorowego sytuowanych  
w granicach działki budowlanej wyznaczonej  
w zachodniej czCWci terenu oznaczonego 
symbolem 15MZ obowi>zuje wysokoWć budynku 
do dwóch kondygnacji nadziemnych, jednak nie 
moce ona być mniejsza nic 4,5 m i nie wiCksza 

nic 9,5 m, chyba ce zastosowanie maj> przepisy 
§ 21,  

c) dla nowych, wymienianych, rozbudowywanych  
i nadbudowywanych budynków zamieszkania 
zbiorowego obowi>zuje realizacja dachów 
spadzistych o nachyleniu płaszczyzn spadku 
połaci dachowych pod k>tem minimum 20o 
(najwycsz> kondygnacjC nalecy realizować  
w formie poddasza), z pokryciem dachowym  
w naturalnej kolorystyce wypalonej gliny (od 
pomaraMczowej do br>zowej), chyba ce 
zastosowanie maj> przepisy § 21,  

d) now> i wymienian> zabudowC garacow>  
i gospodarcz> (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.), nalecy sytuować jako zespolon> 
z brył> istniej>cego, wymienianego lub 
nowego/projektowanego budynku zamieszkania 
zbiorowego w formie wbudowanej lub 
dobudowanej (tzn. w jednej bryle),  

e) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 
sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia itp.) jako 
niezespolonej z brył> budynku zamieszkania 
zbiorowego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych), 
albo  

- gdy zostanie ona usytuowana jako jedyny  
w granicach działki budowlanej oraz 
oddalony od granic działki budowlanej  
i oddzielony od bryły budynku zamieszkania 
zbiorowego, obiekt garacowo-gospodarczy, 
którego powierzchnia zabudowy w granicach 
tej działki nie przekroczy 100 m2,  

f) dla nowych, rozbudowywanych, nadbudowanych 
i wymienianych budynków garacowo-
gospodarczych, których usytuowanie zgodnie  
z ustaleniami planu zostało dopuszczone jako 
niezespolone z brył> istniej>cego lub 
nowego/projektowanego budynku zamieszkania 
zbiorowego, obowi>zujeŚ  
- wysokoWć budynku nie mniejsza nic 3,0 m  

i nie wiCksza nic 5,5 m, chyba ce 
zastosowanie maj> przepisy § 21,  

- realizacja dachów spadzistych o nachyleniu 
płaszczyzn spadku połaci dachowych pod 
k>tem minimum 20o z pokryciem dachowym 
w naturalnej kolorystyce wypalonej gliny (od 
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pomaraMczowej do br>zowej), chyba ce 
zastosowanie maj> przepisy § 21,  

g) dopuszcza siC sytuowanie nowych obiektów 
szklarni i tuneli foliowych, jako obiektów 
zespolonych lub niezespolonych z budynkami 
zamieszkania zbiorowego lub garacowo-
gospodarczymi, w liniach zabudowy okreWlonych 
na rysunku planu,  

h) dla nowych obiektów szklarni i tuneli foliowych, 
zespolonych lub niezespolonych z budynkami 
zamieszkania zbiorowego lub garacowo-
gospodarczymi, obowi>zujeŚ 
- wysokoWć nie wiCksza nic 5,5 m,  
- odległoWć od granicy z s>siaduj>c> działk> 

budowlan>, mierzona w poziomie od 
najblicszego, zewnCtrznego elementu szklarni 
lub tunelu foliowego zwróconego w stronC tej 
granicy, nie moce być mniejsza nic 4, 0m, o 
ile linia zabudowy nie okreWla innej 
odległoWci,  

i) dopuszcza siC sytuowanie obiektów małej 
architektury kultu religijnego oraz ogrodowej  
i ucytkowej, słuc>cych rekreacji codziennej - 
indywidualnej, a takce realizacjC urz>dzeM sportu 
i rekreacji np. kort o nawierzchni 
przepuszczalnej,  

j) wielkoWć powierzchni zabudowy ł>cznie  
z powierzchni> pod obiektami szklarni i tunelami 
foliowymi w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub tej jej czCWci, która na rysunku 
planu znajduje siC w granicach terenu 
oznaczonego symbolem literowym 15MN, nie 
moce przekraczać 40%, chyba ce zastosowanie 
maj> przepisy § 21,  

k) wielkoWć utwardzonych i nieprzepuszczalnych 
powierzchni np. transportu wewnCtrznego (drogi, 
podjazdy, chodniki itp.) w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej lub tej jej czCWci, 
która na rysunku planu znajduje siC w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 15MZ, nie moce 
przekraczać 20%, chyba ce zastosowanie maj> 
przepisy § 21,  

l) wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 
czynnego w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub tej jej czCWci, która na rysunku 
planu znajduje siC w granicach terenu 
oznaczonego symbolem15MZ, nie moce być 
mniejsza nic 40%, chyba ce zastosowanie maj> 
przepisy § 21,  

m) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego 
dopuszcza siC realizacjC funkcji usług 
nieuci>cliwych np. jako działalnoWci zwi>zanej  
z administracj>, obsług> firm, ubezpieczeniami, 
bankowoWci>, rekreacj> itp. a takce gabinety 
lekarskie, kameralne pracownie artystyczne, 
usługi handlu detalicznego oraz małe zakłady 
usługowe typu fryzjer, szewc, krawiec itp.,  

n) powierzchnia ucytkowa funkcji usługowej 
realizowanej w zabudowie, w granicach terenu, 
nie moce przekroczyć 200 m2; 

o) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
15MZ oraz 16KDW nalecy wyznaczyć ł>cznie 

co najmniej 20 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych przypadaj>cych na  
100 łócek funkcji zamieszkania zbiorowego,  
a w przypadku realizacji (istnienia) funkcji 
przeznaczenia uzupełniaj>cego - usług 
nieuci>cliwych, nalecy wyznaczyć dodatkowo, 
dla jej obsługi, jedno miejsce postojowe 
przypadaj>ce na kacde 40 m2 powierzchni 
ucytkowej funkcji przeznaczenia 
uzupełniaj>cego,  

p) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 15MZ i 14ZO, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

q) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
15MZ i 16KDW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i prowadzi do zapewnienia 
zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej linii,  
a projektem zagospodarowania obu terenów lub 
ze stanem faktycznym, przy czym szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych terenu drogi 
oznaczonej symbolem 16KDW, nie moce być 
mniejsza nic 8,0 m,  

r) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy 
„Czyckówko” - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6; 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa z s>siaduj>cej od strony 

wschodniej ulicy Piaski (ulica poza granicami 
obszaru objCtego planem), poprzez teren drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem 16KDW,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 15MZ 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 14ZO (w granicach działki 
budowlanej),  

c) ze wzglCdu na brak mocliwoWci grawitacyjnego 
odprowadzenia Wcieków komunalnych do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej, wymagana jest 
obsługa poprzez indywidualny lub grupowy 
system pompowy (abonencki) z przetłoczeniem 
Wcieków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 

 
§ 77. Dla terenu oznaczonego symbolem 16KDW, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi wewnCtrznej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – lokalizacja 

urz>dzeM odprowadzania Wcieków komunalnych 
– pompownia/tłocznia abonenckaś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
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w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych – 15, 0m,  
b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
16KDW i 15MZ, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i prowadzi do zapewnienia 
zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej linii,  
a projektem zagospodarowania obu terenów lub 
ze stanem faktycznym, przy czym szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych terenu drogi 
oznaczonej symbolem 16KDW, nie moce być 
mniejsza nic 8, 0m,  

c) dopuszcza siC budowC drogi jako ci>gu pieszo-
jezdnego o przekroju jednoprzestrzennym,  

d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
16KDW dopuszcza siC wyznaczanie miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych dla 
obsługi terenu oznaczonego symbolem 15MZ,  

e) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi wewnCtrznej oznaczonej 

symbolem 16KDW do bezpoWrednio s>siaduj>cej 
od strony wschodniej ulicy Piaski (ulica poza 
granicami obszaru objCtego planem) poprzez 
skrzycowanie zwykłe,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 16KDW 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 15MZ. 

 
§ 78. Dla terenu oznaczonego symbolem 17MN, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje zakaz tymczasowego sposobu 

zagospodarowania terenu,  
b) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 

symbolami 17MN i 14ZO nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

c) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa wył>cznie, bezpoWrednio  

z terenu drogi publicznej – ulica klasy 
dojazdowej, oznaczonej symbolem 19KD-D,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 17MN 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 14ZO (w granicach działki 
budowlanej). 

 
§ 79. Dla terenu oznaczonego symbolem 17aMN, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś  

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej  
i gospodarczej (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.) jako niezespolonej z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle), albo 

- gdy zostanie ona usytuowana w granicach 
działki budowlanej jako oddalony od jej 
granic i oddzielony od istniej>cej zabudowy, 
odrCbny obiekt garacowo-gospodarczy, 
którego powierzchnia zabudowy w granicach 
tej działki nie przekroczy 80 m2,  

b) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 17aMN i 14ZO, z wyj>tkiem odcinka 
oznaczonego AB, nie stanowi granicy działek 
budowlanych,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
17aMN z terenem oznaczonym symbolem 
18KD-DX, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu 
zagospodarowania stopnia wodnego 
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„Czyckówko” na rzece Brdzie (projektowana 
rzCdna piCtrzenia NPP=41, 00m n.p.m.) lub jego 
czCWci, który obejmie co najmniej działkC gruntu 
o numerze ewidencyjnym 2/1 obrCb 302 w czCWci 
połoconej w granicach terenów oznaczonych 
symbolami: 13ZO/ZZ, 14ZO, 17aMN, 18KD-
DX, 18aK, 24TUW-Y oraz 1WS, przy czym 
szerokoWć terenu drogi oznaczonej symbolem 
18KD-DX w liniach rozgraniczaj>cych nie moce 
być mniejsza nic 6,0 m,  

d) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa wył>cznie, bezpoWrednio  

z terenu drogi publicznej – ulica klasy 
dojazdowej, oznaczonej symbolem 19KD-D,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 17aMN 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 14ZO (w granicach działki 
budowlanej). 

 
§ 80. Dla terenu oznaczonego symbolem 18KD-DX, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi publicznej, ulica klasy 
dojazdowej - ci>g pieszo-jezdny m.in. dla 
obsługi urz>dzeM wodnych, kanalizacyjnych oraz 
umocnieM i budowli piCtrz>cych usytuowanych 
wzdłuc brzegu rzeki Brdy,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – teren 
infrastruktury technicznej; 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje budowa drogi jako ci>gu pieszo-

jezdnego o przekroju jednoprzestrzennym,  
b) obowi>zuje rozbiórka istniej>cego budynku 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,  
c) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  

w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych i projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej,  

d) szerokoWć terenu drogi w liniach 
rozgraniczaj>cych - minimum 6,0 m,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
18KD-DX z terenem oznaczonym symbolem 
14ZO, 17aMN, 18aK i 24TUW-Y, o ile zmiana 

ta ma charakter regulacyjny i wynika z projektu 
zagospodarowania stopnia wodnego 
„Czyckówko” na rzece Brdzie (projektowana 
rzCdna piCtrzenia NPP=41,00m n.p.m.) lub jego 
czCWci, albo z projektu zagospodarowania terenu 
urz>dzeM kanalizacyjnych, które obejm> co 
najmniej działkC gruntu o numerze 
ewidencyjnym 2/1 obrCb 302 w czCWci połoconej 
w granicach terenów oznaczonych symbolamiŚ 
13ZO/ZZ, 14ZO, 17aMN, 18KD-DX, 18aK, 
24TUW-Y oraz 1WS, przy czym szerokoWć 
terenu drogi oznaczonej symbolem 18KD-DX  
w liniach rozgraniczaj>cych nie moce być 
mniejsza nic 6,0 m,  

f) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie ci>gu pieszo-jezdnego oznaczonego 

symbolem 18KD-DX do s>siaduj>cej od strony 
wschodniej drogi dojazdowej – publicznej 
oznaczonej symbolem 19KD-D, poprzez 
skrzycowanie zwykłe,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 18KD-DX 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 18aK, 24TUW-Y i dalej 1WS. 

 
§ 81. Dla terenu oznaczonego symbolem 18aK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren infrastruktury technicznej – 
urz>dzenia kanalizacyjne – pompownia/tłocznia 
Wcieków komunalnych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zabrania siCś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obiekt i urz>dzenia pompowni/tłoczni Wcieków 

komunalnych sytuować pod powierzchni> terenu 
oraz nie blicej nic 5,0 m od granicy z terenem 
oznaczonym symbolem 22MN (odległoWć 
dotyczy takce instalacji odpowietrzenia  
i wywietrzników),  

b) dopuszcza siC budowC ogrodzeM terenu – 
ogrodzenie wył>cznie acurowe,  

c) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zwart> 
zieleni> o charakterze izolacyjnym, zwłaszcza od 
strony terenu oznaczonego symbolem 22MN,  

d) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
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przebieg istniej>cych i projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej,  

e) obowi>zuje rozbiórka istniej>cego budynku 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
18aK z terenem oznaczonym symbolem 18KD-
DX, i 24TUW-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu 
zagospodarowania stopnia wodnego 
„Czyckówko” na rzece Brdzie (projektowana 
rzCdna piCtrzenia NPP=41, 00m n.p.m.) lub jego 
czCWci, albo z projektu zagospodarowania terenu 
urz>dzeM kanalizacyjnych 18aK, w tym  
z projektu przewiduj>cego odst>pienie od ich 
realizacji, który obejmie co najmniej działkC 
gruntu o numerze ewidencyjnym 2/1 obrCb 302 
w czCWci połoconej w granicach terenów 
oznaczonych symbolami: 13ZO/ZZ, 14ZO, 
17aMN, 18KD-DX, 18aK, 24TUW-Y oraz 1WS, 
przy czym szerokoWć terenu drogi oznaczonej 
symbolem 18KD-DX w liniach 
rozgraniczaj>cych nie moce być mniejsza nic  
6,0 m,  

g) dopuszcza siC mocliwoWć odst>pienia od budowy 
urz>dzeM kanalizacyjnych – pompowni/tłoczni 
Wcieków komunalnych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 18aK, o ile Wcieki 
komunalne i Wcieki wód opadowych  
i roztopowych zostan> odprowadzone z rejonu 
ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 19KD-D 
w kierunku południowym poprzez układ 
kanalizacji grawitacyjnej prowadzonej przez 
teren infrastruktury technicznej oznaczony 
symbolem 18bK i teren drogi oznaczony 
symbolem 22bKD-D-Y; w przypadku 
odst>pienia od budowy urz>dzeM 
kanalizacyjnych w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 18aK, dopuszcza siC wł>czenie tego 
terenu w granice działki budowlanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wyznaczonej  
w północnej czCWci terenu oznaczonego 
symbolem 22MN,  

h) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
18aK z terenem oznaczonym symbolem 22MN, 
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu zagospodarowania stopnia 
wodnego „Czyckówko” na rzece Brdzie 
(projektowana rzCdna piCtrzenia NPP=41, 00m 
n.p.m.) lub jego czCWci, albo z projektu 
zagospodarowania terenu urz>dzeM 
kanalizacyjnych 18aK, który obejmie co 
najmniej działkC gruntu o numerze 
ewidencyjnym 2/1 obrCb 302 w czCWci połoconej 
w granicach terenów oznaczonych symbolami: 
13ZO/ZZ, 14ZO, 17aMN, 18KD-DX, 18aK, 
24TUW-Y oraz 1WS, w tym takce w sytuacji 
odst>pienia od budowy urz>dzeM 
kanalizacyjnych – pompowni/tłoczni Wcieków 

komunalnych w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 18aK i wł>czenie tego terenu  
w granice działki budowlanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wyznaczonej  
w północnej czCWci terenu oznaczonego 
symbolem 22MN, o ile Wcieki komunalne i Wcieki 
wód opadowych i roztopowych zostan> 
odprowadzone z rejonu ulicy dojazdowej 
oznaczonej symbolem 19KD-D w kierunku 
południowym poprzez układ kanalizacji 
grawitacyjnej prowadzonej np. przez teren 
infrastruktury technicznej oznaczony symbolem 
18bK i teren drogi oznaczony symbolem 22bKD-
D-Y; w wyniku wprowadzonych zmian 
szerokoWć terenu drogi oznaczonej symbolem 
18KD-DX w liniach rozgraniczaj>cych nie moce 
być mniejsza nic 6,0 m,  

i) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  
i infrastruktury technicznej - obsługa transportowa 
wył>cznie od strony północnej poprzez teren ci>gu 
pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 18KD-DX. 

 
§ 82. Dla terenu oznaczonego symbolem 18bK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren infrastruktury technicznej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – dopuszcza siC 

realizacjC ci>gu pieszegoś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) teren przeznaczony dla budowy kanału 

odprowadzaj>cego Wcieki wód opadowych  
i roztopowych z rejonu ulicy dojazdowej 
oznaczonej symbolem 19KD-D w kierunku 
południowym z dopuszczeniem realizacji kanału 
grawitacyjnego Wcieków sanitarnych oraz innych 
sieci infrastruktury technicznej,  

b) minimalna szerokoWć terenu w liniach 
rozgraniczaj>cych – 3,0 m 

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnych linii 
rozgraniczaj>cych teren oznaczony symbolem 
18bK z terenem oznaczonym symbolem 21MN  
i 22MN, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
kanalizacji, nie spowoduje ograniczenia 
minimalnej szerokoWci terenu oznaczonego 
symbolem 18bK, nie spowoduje zblicenia 
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zmienionego przebiegu linii rozgraniczaj>cych 
do s>siaduj>cych, nieprzekraczalnych linii 
zabudowy na odległoWć mniejsz> nic 5,0m,  
a nowy przebieg terenu oznaczonego symbolem 
18bK bCdzie nawi>zywał do przebiegu ulicy 
oznaczonej symbolem 22bKD-D-Y zachowuj>c 
ich ci>głoWć,  

d) dopuszcza siC ucytkowanie terenu jako zieleni 
przydomowej zwi>zanej z s>siaduj>c> zabudow> 
mieszkaniow> jednorodzinn>, o ile w projekcie 
zagospodarowania terenu oraz w sposobie 
urz>dzenia terenu zostanie uwzglCdniony 
przebieg sieci infrastruktury technicznej, 
wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) odpowiednio  
zŚ zabudowy, budowy trwałych nawierzchni oraz 
wprowadzania nasadzeM drzew i krzewów,  
a takce zapewniony zostanie dostCp do sieci 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym,  

e) dopuszcza siC realizacjC w granicach terenu 
ci>gu pieszego o charakterze ogólnodostCpnym,  

f) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  
i infrastruktury technicznej - obsługa transportowa 
bezpoWrednio  
z terenu drogi publicznej: 
a) z ulicy klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 

19KD-D,  
b) z ulicy klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 

22bKD-D-Y. 
 

§ 83. Dla terenu oznaczonego symbolem 19KD-D, 
ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi publicznej – ulica 
klasy dojazdowej (ul. WudzyMska),  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych – minimum 12,0 m,  
b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
19KD-D z terenem oznaczonym symbolem 
20MN oraz 22MN, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 19KD-D, który 

uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej, albo z projektu zagospodarowania 
terenu obejmuj>cego co najmniej tereny 
oznaczone symbolami: 19KD-D, 20MN, 20aM-
U, 21MN oraz 22MN, przy czym teren drogi 
oznaczony symbolem 19KD-D w kacdym 
przypadku, na odcinku podlegaj>cym zmianie, 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych zapewniaj>c> mocliwoWć 
budowy w jej granicach przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej, i nie 
moce być mniejsza nic 12,0 m,  

c) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi do s>siaduj>cej od strony 

wschodniej ulicy Piaski (ulica poza granicami 
obszaru objCtego planem) poprzez skrzycowania 
zwykłe,  

b) wł>czenie ci>gu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 18KD-DX do drogi oznaczonej 
symbolem 19KD-D poprzez skrzycowanie 
zwykłe,  

c) poprzez teren oznaczony symbolem 19KD-D 
nalecy zapewnić dostCp do terenów oznaczonych 
symbolami: 17MN, 17aMN, 18KD-DX, 18bK, 
20MN, 20aM-U, 21MN i 22MN. 

 
§ 84. Dla terenu oznaczonego symbolem 20MN, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś  

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  

w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewówś docelowo przewiduje siC likwidacjC 
napowietrznej linii elektroenergetycznej niskich 
napiCć oraz napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej,  
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b) dopuszcza siC inny, nic to okreWlono na rysunku 
planu, podział południowej czCWci terenu (na 
południe od podziemnego przewodu 
telekomunikacyjnego) na działki budowlane (np. 
w nawi>zaniu do istniej>cego podziału 
geodezyjnego), o ile wydzielone na podstawie 
projektu zagospodarowania terenu działki 
budowlane, bCd> miały powierzchniC nie 
mniejsza nic 1500m2 (+ -10%) oraz bCd> miały 
dostCp do sieci infrastruktury technicznej  
i bezpoWredni dostCp do drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 19KD-D, a w przypadku 
działki/działek budowlanych w skład 
której/których wchodzić bCdzie działka lub czCWć 
działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1/5 lub 
1/7 obrCb 302, bCd> miały dostCp do ulicy Piaski 
usytuowanej po wschodniej stronie terenu,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
20MN z terenem oznaczonym symbolem 20aM-
U, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny (np. 
dostosowanie do stanu własnoWciowego), nie 
spowoduje zmiany jej przebiegu w kierunku 
zachodnim w stosunku do przebiegu okreWlonego 
na rysunku planu, a w kierunku północnym nie 
przekroczy istniej>cej granicy geodezyjnej 
pomiCdzy działkami gruntu o numerach 
ewidencyjnych 1/5 i 1/7 obrCb 302, nie 
spowoduje zmniejszenia powierzchni terenu 
oznaczonego symbolem 20aM-U ponicej  
1500 m2 (+-10%) oraz nie spowoduje 
wyznaczenia, w granicach terenu 20MN, działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej nic 
1500m2 (+-10%),  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
20MN z terenem oznaczonym symbolem 19KD-
D, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 19KD-D, który uwzglCdni 
koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej, albo z projektu zagospodarowania 
terenu obejmuj>cego co najmniej tereny 
oznaczone symbolami: 19KD-D, 20MN, 20aM-
U, 21MN oraz 22MN, przy czym teren drogi 
oznaczony symbolem 19KD-D w kacdym 
przypadku, na odcinku podlegaj>cym zmianie, 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych zapewniaj>c> mocliwoWć 
budowy w jej granicach przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej, i nie 
moce być mniejsza nic 12,0 m,  

e) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu 

drogi publicznej – ulica klasy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 19KD-D, a dla 
działki/działek budowlanych w skład 
której/których wchodzić bCdzie działka lub czCWć 
działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1/5 lub 
1/7 obrCb 302, dopuszcza siC obsługC 
transportow> od strony wschodniej terenu, tzn. 
bezpoWrednio z ulicy Piaski (ulica poza 
granicami obszaru objCtego planem),  

b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych  
z działki/działek budowlanych w skład 
której/których wchodzić bCdzie działka lub czCWć 
działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1/5 lub 
1/7 obrCb 302, moce wymagać zastosowania 
indywidualnego systemu pompowego 
(abonencki) z przetłoczeniem Wcieków do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej w ulicy Piaski 
(ulica poza granicami obszaru objCtego planem), 
lub grawitacyjnie poprzez teren działki s>siedniej 
do kanału w drodze oznaczonej symbolem 
19KD-D, na warunkach gestora sieci. 

 
§ 85. Dla terenu oznaczonego symbolem 20aM-U, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy 

mieszkaniowej lub usługowejś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) funkcjC mieszkaniow> mocna realizować 

poprzez budowC i utrzymanie budynku: 
- mieszkalnego jednorodzinnego,  
- mieszkalno-usługowego albo usługowo-

mieszkalnego,  
b) funkcjC usługow> mocna realizować poprzez 

budowC i utrzymanie budynkuŚ 
- usługowego,  
- usługowo-mieszkalnego albo mieszkalno-

usługowego,  
c) linie rozgraniczaj>ce teren oznaczony symbolem 

20aM-U z terenami s>siednimi, s> jednoczeWnie 
granicami działki budowlanej – teren oznaczony 
symbolem 20aM-U stanowi jedn> działkC 
budowlan>,  

d) w granicach terenu mog> być usytuowane nie 
wiCcej nic dwa budynki,  

e) w granicach terenu moce być zlokalizowany 
wył>cznie jeden budynek usługowy,  
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f) w granicach terenu nie moce być zlokalizowany 
jednoczeWnie budynek usługowo-mieszkalny  
i usługowy,  

g) funkcja mieszkaniowa moce być zlokalizowana 
wył>cznie w jednym budynku usytuowanym  
w granicach terenu,  

h) funkcja usługowa moce być zlokalizowana we 
wszystkich budynkach usytuowanych  
w granicach terenu,  

i) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
całkowita powierzchnia lokalu ucytkowego 
wykorzystywanego dla realizacji funkcji 
usługowej, nie moce przekroczyć 30% 
powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego,  

j) w budynku mieszkalno-usługowym całkowita 
powierzchnia funkcji usługowej moce zawiera 
siC w przedziale od 31% do 49% powierzchni 
całkowitej tego budynku,  

k) w budynku usługowo-mieszkalnym całkowita 
powierzchnia funkcji mieszkaniowej nie moce 
przekroczyć 50% powierzchni całkowitej tego 
budynku,  

l) now> i wymienian> zabudowC garacow>  
i gospodarcz> (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.), nalecy sytuować jako zespolon> 
z brył> istniej>cego, wymienianego lub 
nowego/projektowanego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, mieszkalno-usługowego, 
usługowo-mieszkalnego lub usługowego (tzn.  
w jednej bryle); 

m) obowi>zuje zakaz budowy obiektów szklarni  
i tuneli foliowych,  

n) obowi>zuje zakaz zagłCbiania całoWci lub czCWci 
kondygnacji nowych, rozbudowywanych, 
odbudowywanych i wymienianych budynków 
ponicej naturalnego poziomu terenu - wejWcia lub 
wjazdy do budynków realizować nie nicej nic  
w poziomie terenu,  

o) dla nowych, rozbudowywanych, 
nadbudowanych, odbudowywanych  
i wymienianych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, mieszkalno-usługowych  
i usługowo-mieszkalnych obowi>zujeŚ 
- budowa jako budynku do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, jednak wysokoWć budynku nie 
moce być mniejsza nic 4, 5m i nie wiCksza 
nic 9,5 m,  

- realizacja dachów spadzistych o nachyleniu 
płaszczyzn spadku połaci dachowych pod 
k>tem minimum 20o (drug> kondygnacjC,  
w przypadku jej budowy, nalecy realizować 
w formie poddasza), z pokryciem dachowym  
w naturalnej kolorystyce wypalonej gliny (od 
pomaraMczowej do br>zowej),  

p) nowy, rozbudowywany, nadbudowywany, 
odbudowywany i wymieniany budynek 
mieszkalny jednorodzinny, moce zawierać nie 
wiCcej nic dwa lokale mieszkalne,  

q) nowy, rozbudowywany, nadbudowywany, 
odbudowywany i wymieniany budynek 
mieszkalno-usługowy i usługowo-mieszkalny, 

moce zawierać nie wiCcej nic jeden lokal 
mieszkalny,  

r) dla nowych, rozbudowywanych, 
nadbudowanych, odbudowywanych  
i wymienianych budynków usługowych, 
obowi>zujeŚ  
- budowa jako budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej, jednak wysokoWć budynku nie 
moce być mniejsza nic 3,5 m oraz nie 
wiCksza nic 6,0 m,  

- realizacja dachów spadzistych o nachyleniu 
płaszczyzn spadku połaci dachowych pod 
k>tem minimum 20o, z pokryciem dachowym 
w naturalnej kolorystyce wypalonej gliny (od 
pomaraMczowej do br>zowej),  

s) wielkoWć powierzchni zabudowy, w stosunku do 
powierzchni terenu/działki budowlanej, nie moce 
przekroczyć 35%,  

t) wielkoWć utwardzonych, nieprzepuszczalnych 
powierzchni transportu wewnCtrznego (drogi, 
podjazdy, dojWcia itp.), w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej, nie moce 
przekroczyć 25%,  

u) wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej, nie moce być mniejsza nic 40%,  

v) w granicach terenu nalecy wyznaczyć co 
najmniej dwa miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych, przypadaj>ce na jedno 
gospodarstwo rodzinne / lokal mieszkalny, 
jednak nie wiCcej nic to wynika  
z przeznaczenia terenu i ogólnie przyjCtych 
potrzeb ucytkowych działki,  

w) w granicach terenu nalecy wyznaczyć co 
najmniej jedno miejsce postojowe przypadaj>ce 
na kacde 35,0 m2 powierzchni ucytkowej funkcji 
usługowej,  

x) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
20aM-U z terenem oznaczonym symbolem 
20MN, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny 
(np. dostosowanie do stanu własnoWciowego), nie 
spowoduje zmiany jej przebiegu w kierunku 
zachodnim w stosunku do przebiegu okreWlonego 
na rysunku planu, a w kierunku północnym nie 
przekroczy istniej>cej granicy geodezyjnej 
pomiCdzy działkami gruntu o numerach 
ewidencyjnych 1/5 i 1/7 obrCb 302, nie 
spowoduje zmniejszenia powierzchni terenu 
oznaczonego symbolem 20aM-U ponicej 1500m2 

(+ -10%) oraz nie spowoduje wyznaczenia,  
w granicach terenu 20MN, działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej nic 1500 m2 (+ -10%),  

y) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 
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4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  

i infrastruktury technicznej - obsługa transportowa 
bezpoWrednio  
z terenu drogi publicznej - z ulicy klasy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 19KD-D. 

 
§ 86. Dla terenu oznaczonego symbolem 21MN, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś  

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
21MN z terenem oznaczonym symbolem 27KD-
L-Y, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy (przebudowC)  
w jej granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi oznaczony symbolem 
27KD-L-Y na odcinku podlegaj>cym zmianie 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12, 0m,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnych linii 
rozgraniczaj>cych teren oznaczony symbolem 
21MN z terenem oznaczonym symbolem 18bK, 
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego kanalizacji, nie 
spowoduje ograniczenia minimalnej szerokoWci 
terenu oznaczonego symbolem 18bK, nie 
spowoduje zblicenia zmienionego przebiegu linii 
rozgraniczaj>cych do s>siaduj>cych, 
nieprzekraczalnych linii zabudowy na odległoWć 
mniejsz> nic 5, 0m, a nowy przebieg terenu 
oznaczonego symbolem 18bK bCdzie 
nawi>zywał do przebiegu ulicy oznaczonej 
symbolem 22bKD-D-Y zachowuj>c ich ci>głoWć,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
21MN z terenem oznaczonym symbolem 
21aMN-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z faktycznego stanu 
własnoWciowego gruntów,  

d) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  
i infrastruktury technicznej - obsługa transportowa 
bezpoWrednio z terenu drogi publicznej - z ulicy 
klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 19KD-D. 

 
§ 87. Dla terenu oznaczonego symbolem 21aMN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś  

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC sytuowanie nowej i wymienianej 

zabudowy garacowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia itp.) jako 
niezespolonej z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, gdy zostanie ona usytuowana 
jako zespolona z innym, juc istniej>cym 
budynkiem garacowym lub gospodarczym 
usytuowanym na tej działce (jako rozbudowa  
w jednej bryle) lub przy jej granicy, ale na 
działce s>siedniej,  

b) dopuszcza siC sytuowanie Wciany budynku bez 
otworów okiennych i drzwiowych bezpoWredni 
przy wyznaczonej na rysunku planu, linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
21aMN-Y z terenem 21bM-U-Y,  
z zachowaniem linii zabudowy,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
21aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy (przebudowC)  
w jej granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym droga oznaczona symbolem 27KD-L-
Y na odcinku podlegaj>cym zmianie musi 
zachować szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
nie mniejsz> nic 12, 0m,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
21aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
22bKD-D-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i nie spowoduje zblicenia tej linii 
rozgraniczaj>cej do otaczaj>cych linii zabudowy 
na odległoWć mniejsz> nic 5,0m, oraz bCdzie 
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wynikać z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 22bKD-D-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym 
droga oznaczona symbolem 22bKD-D-Y na 
odcinku podlegaj>cym zmianie musi zachować 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie 
mniejsz> nic 10, 0m a plac manewrowy zachowa 
wymiary nie mniejsze nic 12,5 m na 12,5 m,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnych linii 
rozgraniczaj>cych teren oznaczony symbolem 
21aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
18bK, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego kanalizacji, nie 
spowoduje ograniczenia minimalnej szerokoWci 
terenu oznaczonego symbolem 18bK, nie 
spowoduje zblicenia zmienionego przebiegu linii 
rozgraniczaj>cych do s>siaduj>cych, 
nieprzekraczalnych linii zabudowy na odległoWć 
mniejsz> nic 5,0 m, a nowy przebieg terenu 
oznaczonego symbolem 18bK bCdzie 
nawi>zywał do przebiegu ulicy oznaczonej 
symbolem 22bKD-D-Y zachowuj>c ich ci>głoWć,  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
21aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
21MN, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z faktycznego stanu własnoWciowego 
gruntów,  

g) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
21aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
21bM-U-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny (np. dostosowanie do stanu 
własnoWciowego), nie spowoduje zmiany jej 
przebiegu w kierunku wschodnim  
o wiCcej nic 30,0 m lub kierunku zachodnim  
o wiCcej nic 20,0 m w stosunku do przebiegu 
okreWlonego na rysunku planu, a w kierunku 
północnym nie przekroczy wyznaczonego na 
rysunku planu, najblicszego przebiegu linii 
podziału na działki budowlane, nie spowoduje 
zmniejszenia powierzchni terenu oznaczonego 
symbolem 21bM-U-Y ponicej 1000m2 oraz nie 
spowoduje wyznaczenia, w granicach terenu 
21aMN-Y, działek budowlanych o powierzchni 
mniejszej nic 1500m2 (+ -10%),  

h) wymagana docelowa likwidacja funkcji chowu  
i hodowli zwierz>t (stadnina koni),  

i) do czasu realizacji zabudowy  
i zagospodarowania terenu zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym, dopuszcza siCŚ 
- czasowe funkcjonowanie istniej>cych 

obiektów,  
- remonty i przebudowC istniej>cych 

budynków gospodarczych funkcjonalnie 
zwi>zanych ze stadnin> koni, a takce ich 
rozbudowC wył>cznie dla potrzeb jej 

czasowego funkcjonowania, z zachowaniem 
linii zabudowy okreWlonych na rysunku 
planu,  

- sytuowanie nowej i wymienianej zabudowy 
garacowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia itp.) gdy zostanie 
ona usytuowana jako zespolona z innym, juc 
istniej>cym budynkiem mieszkalnym, 
garacowym lub gospodarczym (w jednej 
bryle), z zachowaniem linii zabudowy 
okreWlonych na rysunku planu,  

- sytuowanie Wciany budynku bez otworów 
okiennych i drzwiowych bezpoWredni przy 
wyznaczonej na rysunku planu, linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
21aMN-Y z terenem 21bM-U-Y,  
z zachowaniem linii zabudowy,  

- sytuowanie nowej zabudowy gospodarczej 
(budynki-pomieszczenia-zadaszenia itp.) jako 
niezespolonej z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i istniej>c> zabudow> 
garacowo-gospodarcz>, gdy bCdzie ona 
wolno stoj>cym obiektem gospodarczym 
zlokalizowanym niezalecnie od przebiegu 
linii zabudowy okreWlonych na rysunku 
planu, dla którego istnieje ostateczna decyzja 
o pozwoleniu na budowC wydana przed 
uchwaleniem planu,  

- wyznaczenie miejsc postojowych,  
- czasowe utrzymanie składów i składowisk 

zwi>zanych z tymczasow> funkcja terenu, 
przy czym składy i składowiska słuc>ce 
przechowywaniu surowców, produktów  
i substancji mog>cych zanieczyszczać glebC  
i wody, nalecy szczelnie izolować od podłoca 
i zabezpieczyć teren przed ich 
przedostawaniem siC do Wrodowiska, takce  
w sytuacjach awaryjnych lub 
nadzwyczajnych,  

j) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej 
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  
i infrastruktury technicznej - obsługa transportowa 
bezpoWrednio z terenu dróg publicznychŚ 
a) z ulicy klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 

22bKD-D-Y,  
b) z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 

27KD-L-Y. 
 

§ 88. Dla terenu oznaczonego symbolem 21bM-U-Y, 
ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy 

mieszkaniowej lub usługowejś 
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2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) funkcjC mieszkaniow> mocna realizować 

poprzez budowC i utrzymanie budynkuŚ 
- mieszkalnego jednorodzinnego,  
- mieszkalno-usługowego albo usługowo-

mieszkalnego,  
b) funkcjC usługow> mocna realizować poprzez 

budowC i utrzymanie budynkuŚ 
- usługowego,  
- usługowo-mieszkalnego albo mieszkalno-

usługowego,  
c) linie rozgraniczaj>ce teren oznaczony symbolem 

21bM-U-Y z terenami s>siednimi, s> 
jednoczeWnie granicami działki budowlanej – 
teren oznaczony symbolem 21bM-U-Y stanowi 
jedn> działkC budowlan>,  

d) w granicach terenu mog> być usytuowane nie 
wiCcej nic trzy budynki,  

e) w granicach terenu moce być zlokalizowany 
wył>cznie jeden budynek usługowy,  

f) w granicach terenu nie moce być zlokalizowany 
jednoczeWnie budynek usługowo-mieszkalny  
i usługowy,  

g) funkcja mieszkaniowa moce być zlokalizowana 
wył>cznie w jednym budynku usytuowanym  
w granicach terenu,  

h) funkcja usługowa moce być zlokalizowana w nie 
wiCcej nic w dwóch budynkach usytuowanych  
w granicach terenu,  

i) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
całkowita powierzchnia lokalu ucytkowego 
wykorzystywanego dla realizacji funkcji 
usługowej, nie moce przekroczyć 30% 
powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego,  

j) w budynku mieszkalno-usługowym całkowita 
powierzchnia funkcji usługowej moce zawiera 
siC w przedziale od 31% do 49% powierzchni 
całkowitej tego budynku,  

k) w budynku usługowo-mieszkalnym całkowita 
powierzchnia funkcji mieszkaniowej nie moce 
przekroczyć 50% powierzchni całkowitej tego 
budynku,  

l) now> i wymienian> zabudowC garacow>  
i gospodarcz> (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.), nalecy sytuować jako zespolon> 
z brył> istniej>cego, wymienianego lub 
nowego/projektowanego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, mieszkalno-usługowego, 
usługowo-mieszkalnego, usługowego lub 
garacowo-gospodarczego (tzn. w jednej bryle); 

m) obowi>zuje zakaz budowy obiektów szklarni  
i tuneli foliowych,  

n) obowi>zuje zakaz zagłCbiania całoWci lub czCWci 
kondygnacji nowych, rozbudowywanych, 
odbudowywanych i wymienianych budynków 

ponicej naturalnego poziomu terenu - wejWcia lub 
wjazdy do budynków realizować nie nicej nic  
w poziomie terenu,  

o) dopuszcza siC sytuowanie Wciany budynku bez 
otworów okiennych i drzwiowych bezpoWredni 
przy wyznaczonej na rysunku planu, linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
21bM-U-Y z terenem 21aMN-Y, z zachowaniem 
linii zabudowy,  

p) dla nowych, rozbudowywanych, 
nadbudowanych, odbudowywanych  
i wymienianych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, mieszkalno-usługowych  
i usługowo-mieszkalnych obowi>zujeŚ 
- budowa jako budynku do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, jednak wysokoWć budynku nie 
moce być mniejsza nic 4,5 m i nie wiCksza 
nic 9,5 m, chyba ce zastosowanie maj> 
przepisy § 21ś 

- realizacja dachów spadzistych o nachyleniu 
płaszczyzn spadku połaci dachowych pod 
k>tem minimum 20o (drug> kondygnacjC,  
w przypadku jej budowy, nalecy realizować 
w formie poddasza), z pokryciem dachowym 
w naturalnej kolorystyce wypalonej gliny (od 
pomaraMczowej do br>zowej), chyba ce 
zastosowanie maj> przepisy § 21ś 

q) nowy, rozbudowywany, nadbudowywany, 
odbudowywany i wymieniany budynek 
mieszkalny jednorodzinny, moce zawierać nie 
wiCcej nic dwa lokale mieszkalne,  

r) nowy, rozbudowywany, nadbudowywany, 
odbudowywany i wymieniany budynek 
mieszkalno-usługowy i usługowo-mieszkalny, 
moce zawierać nie wiCcej nic jeden lokal 
mieszkalny,  

s) dla nowych, rozbudowywanych, 
nadbudowanych, odbudowywanych  
i wymienianych budynków usługowych, 
obowi>zujeŚ  
- budowa jako budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej, jednak wysokoWć budynku nie 
moce być mniejsza nic 3,0 m oraz nie 
wiCksza nic 6,0 m, chyba ce zastosowanie 
maj> przepisy § 21ś 

- realizacja dachów spadzistych o nachyleniu 
płaszczyzn spadku połaci dachowych pod 
k>tem minimum 20o, z pokryciem dachowym 
w naturalnej kolorystyce wypalonej gliny (od 
pomaraMczowej do br>zowej), chyba ce 
zastosowanie maj> przepisy § 21ś 

- wielkoWć powierzchni zabudowy, w stosunku 
do powierzchni terenu/działki budowlanej, 
nie moce przekroczyć 35%, chyba ce 
zastosowanie maj> przepisy § 21ś 

- wielkoWć utwardzonych, nieprzepuszczalnych 
powierzchni transportu wewnCtrznego (drogi, 
podjazdy, dojWcia itp.), w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej, nie moce 
przekroczyć 25%, chyba ce zastosowanie 
maj> przepisy § 21ś 
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- wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej, nie moce być mniejsza nic 40%, 
chyba ce zastosowanie maj> przepisy § 21ś 

t) w granicach terenu nalecy wyznaczyć co 
najmniej dwa miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych, przypadaj>ce na jedno 
gospodarstwo rodzinne / lokal mieszkalny, 
jednak nie wiCcej nic to wynika  
z przeznaczenia terenu i ogólnie przyjCtych 
potrzeb ucytkowych działki,  

u) w granicach terenu nalecy wyznaczyć co 
najmniej jedno miejsce postojowe przypadaj>ce 
na kacde 35,0 m2 powierzchni ucytkowej funkcji 
usługowej,  

v) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
21bM-U-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy (przebudowC)  
w jej granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym droga oznaczona symbolem 27KD-L-
Y na odcinku podlegaj>cym zmianie musi 
zachować szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
nie mniejsz> nic 12,0 m,  

w) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
21bM-U-Y z terenem oznaczonym symbolem 
21aMN-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny (np. dostosowanie do stanu 
własnoWciowego), nie spowoduje zmiany jej 
przebiegu w kierunku wschodnim o wiCcej nic 
30, 0m lub kierunku zachodnim o wiCcej nic 
20,0m w stosunku do przebiegu okreWlonego na 
rysunku planu, a w kierunku północnym nie 
przekroczy wyznaczonego na rysunku planu, 
najblicszego przebiegu linii podziału na działki 
budowlane, nie spowoduje zmniejszenia 
powierzchni terenu oznaczonego symbolem 
21bM-U-Y ponicej 1000m2 oraz nie spowoduje 
wyznaczenia, w granicach terenu 21aMN-Y, 
działek budowlanych o powierzchni mniejszej 
nic 1500 m2 (+ -10%),  

x) wymagana docelowa likwidacja funkcji chowu  
i hodowli zwierz>t (stadnina koni),  

y) do czasu realizacji zabudowy  
i zagospodarowania terenu zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym, dopuszcza siCŚ 
- czasowe funkcjonowanie istniej>cych 

obiektów,  
- remonty i przebudowC istniej>cych 

budynków gospodarczych funkcjonalnie 
zwi>zanych ze stadnin> koni, a takce ich 
rozbudowC wył>cznie dla potrzeb jej 
czasowego funkcjonowania, z zachowaniem 
linii zabudowy okreWlonych na rysunku 
planu,  

- sytuowanie nowej i wymienianej zabudowy 
garacowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia itp.) gdy zostanie 
ona usytuowana jako zespolona z innym, juc 
istniej>cym budynkiem mieszkalnym, 
garacowym lub gospodarczym (w jednej 
bryle), z zachowaniem linii zabudowy 
okreWlonych na rysunku planu,  

- sytuowanie Wciany budynku bez otworów 
okiennych i drzwiowych bezpoWredni przy 
wyznaczonej na rysunku planu, linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
21bM-U-Y z terenem21aMN-Y,  
z zachowaniem linii zabudowy,  

- wyznaczenie miejsc postojowych,  
- czasowe utrzymanie składów i składowisk 

zwi>zanych z tymczasow> funkcja terenu, 
przy czym składy i składowiska słuc>ce 
przechowywaniu surowców, produktów  
i substancji mog>cych zanieczyszczać glebC  
i wody, nalecy szczelnie izolować od podłoca 
i zabezpieczyć teren przed ich 
przedostawaniem siC do Wrodowiska, takce  
w sytuacjach awaryjnych lub 
nadzwyczajnych,  

z) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  
i infrastruktury technicznej - obsługa transportowa 
bezpoWrednio z terenu drogi publicznej - z ulicy 
klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 27KD-L-Y. 

 
§ 89. Dla terenu oznaczonego symbolem 22MN, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
22MN z terenem oznaczonym symbolem 19KD-
D, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 19KD-D, który uwzglCdni 
koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej, albo z projektu zagospodarowania 
terenu obejmuj>cego co najmniej tereny 
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oznaczone symbolami: 19KD-D, 20MN, 20aM-
U, 21MN oraz 22MN, przy czym teren drogi 
oznaczony symbolem 19KD-D w kacdym 
przypadku, na odcinku podlegaj>cym zmianie, 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych zapewniaj>c> mocliwoWć 
budowy w jej granicach przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej, i nie 
moce być mniejsza nic 12,0 m,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnych linii 
rozgraniczaj>cych teren oznaczony symbolem 
22MN z terenem oznaczonym symbolem 18bK, 
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego kanalizacji, nie 
spowoduje ograniczenia minimalnej szerokoWci 
terenu oznaczonego symbolem 18bK, nie 
spowoduje zblicenia zmienionego przebiegu linii 
rozgraniczaj>cych do s>siaduj>cych, 
nieprzekraczalnych linii zabudowy na odległoWć 
mniejsz> nic 5, 0m, a nowy przebieg terenu 
oznaczonego symbolem 18bK bCdzie 
nawi>zywał do przebiegu ulicy oznaczonej 
symbolem 22bKD-D-Y zachowuj>c ich ci>głoWć,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
22MN z terenami oznaczonymi symbolami 
22aMN-Y i 23ZK, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z faktycznego stanu 
własnoWciowego gruntówś nowy przebieg ww. 
linii nie moce jednak w kierunku wschodnim 
przekroczyć granicy podziału geodezyjnego 
pomiCdzy działk> gruntu o numerze 
ewidencyjnym 2/8 z działkami o numerach 2/4  
i 2/5 obrCb 302,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
22MN z terenem oznaczonym symbolem 18aK, 
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu zagospodarowania stopnia 
wodnego „Czyckówko” na rzece Brdzie 
(projektowana rzCdna piCtrzenia NPP=41,00 m 
n.p.m.) lub jego czCWci, albo z projektu 
zagospodarowania terenu urz>dzeM 
kanalizacyjnych 18aK, który obejmie co 
najmniej działkC gruntu o numerze 
ewidencyjnym 2/1 obrCb 302 w czCWci połoconej 
w granicach terenów oznaczonych symbolamiŚ 
13ZO/ZZ, 14ZO, 17aMN, 18KD-DX, 18aK, 
24TUW-Y oraz 1WS, w tym takce w sytuacji 
odst>pienia od budowy urz>dzeM 
kanalizacyjnych – pompowni/tłoczni Wcieków 
komunalnych w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 18aK i wł>czenie tego terenu  
w granice działki budowlanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wyznaczonej  
w północnej czCWci terenu oznaczonego 
symbolem 22MN, o ile Wcieki komunalne i Wcieki 
wód opadowych i roztopowych zostan> 
odprowadzone z rejonu ulicy dojazdowej 

oznaczonej symbolem 19KD-D w kierunku 
południowym poprzez układ kanalizacji 
grawitacyjnej prowadzonej np. przez teren 
infrastruktury technicznej oznaczony symbolem 
18bK i teren drogi oznaczony symbolem 22bKD-
D-Y; w wyniku wprowadzonych zmian 
szerokoWć terenu drogi oznaczonej symbolem 
18KD-DX w liniach rozgraniczaj>cych nie moce 
być mniejsza nic 6,0 m,  

e) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa bezpoWrednio z terenu dróg 
publicznych - z ulicy klasy dojazdowej, oznaczonej 
symbolem 19KD-D. 

 
§ 90. Dla terenu oznaczonego symbolem 22aMN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 

symbolami 22aMN-Y i 23ZK, nie stanowi 
granicy działek budowlanych,  

b) wymagana docelowa likwidacja funkcji chowu  
i hodowli zwierz>t (wybieg i pastwisko dla 
koni)ś składy i składowiska słuc>ce 
przechowywaniu surowców, produktów  
i substancji mog>cych zanieczyszczać glebC  
i wody, nalecy szczelnie izolować od podłoca  
i zabezpieczyć teren przed ich przedostawaniem 
siC do Wrodowiska, takce w sytuacjach 
awaryjnych lub nadzwyczajnych,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
22aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
22bKD-D-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i nie spowoduje zblicenia tej linii 
rozgraniczaj>cej do otaczaj>cych linii zabudowy 
na odległoWć mniejsz> nic 5,0 m, oraz bCdzie 
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wynikać z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 22bKD-D-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym 
droga oznaczona symbolem 22bKD-D-Y na 
odcinku podlegaj>cym zmianie musi zachować 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie 
mniejsz> nic 10,0 m, a plac manewrowy 
zlokalizowany na jej zakoMczeniu, zachowa 
wymiary nie mniejsze nic 12,5m na 12,5 m,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnych linii 
rozgraniczaj>cych teren oznaczony symbolem 
22aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
18bK, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego kanalizacji, nie 
spowoduje ograniczenia minimalnej szerokoWci 
terenu, nie spowoduje zblicenia zmienionego 
przebiegu linii rozgraniczaj>cych do 
s>siaduj>cych, nieprzekraczalnych linii 
zabudowy na odległoWć mniejsz> nic 5,0 m,  
a nowy przebieg terenu oznaczonego symbolem 
18bK bCdzie nawi>zywał do przebiegu ulicy 
oznaczonej symbolem 22bKD-D-Y zachowuj>c 
ich ci>głoWć,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
22aMN-Y z terenami oznaczonymi symbolami 
22MN, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny 
i wynika z faktycznego stanu własnoWciowego 
gruntówś nowy przebieg ww. linii nie moce 
jednak w kierunku wschodnim przekroczyć 
granicy podziału geodezyjnego pomiCdzy działk> 
gruntu o numerze ewidencyjnym 2/8 i działk> 
2/4 obrCb 302,  

f) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu 

drogi publicznej - z ulicy klasy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 22bKD-D-Y,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 22aMN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 23ZK (w granicach działek 
budowlanych). 

§ 91. Dla terenu oznaczonego symbolem 22bKD-D-
Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi publicznej – ulica 
klasy dojazdowej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
22bKD-D-Y z terenem oznaczonym symbolem 
21aMN-Y i 22aMN-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i nie spowoduje zblicenia 
tej linii rozgraniczaj>cej do otaczaj>cych linii 
zabudowy na odległoWć mniejsz> nic 5,0 m, oraz 
bCdzie wynikać z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 22bKD-D-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych (np. rów, kanał 
odwadniaj>cy), przy czym droga oznaczona 
symbolem 22bKD-D-Y na odcinku 
podlegaj>cym zmianie musi zachować szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
10,0 m, a plac manewrowy zlokalizowany na jej 
zakoMczeniu zachowa wymiary nie mniejsze nic 
12,5 m na 12,5 m,  

b) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej - 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi do s>siaduj>cej od strony 

południowej drogi oznaczonej symbolem 27KD-
L-Y, poprzez skrzycowania zwykłe,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 22bKD-D-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenów oznaczonych 
symbolami: 21aMN-Y i 22aMN-Y ł>cznie  
z 23ZK (w granicach działek budowlanych). 

 
§ 92. Dla terenu oznaczonego symbolem 23ZK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej  
w granicach działek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – tereny rolnicze, 
tereny zieleni przydomowej z dopuszczeniem 
realizacji urz>dzeM rekreacji indywidualnejś 
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2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, dla 

którego zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okreWlono w przepisach  
rozdziału 4, dodatkowo dopuszcza siC 
zagospodarowanie terenów zieleni przydomowej 
poprzez realizacjC urz>dzeM rekreacji 
indywidualnej np. kort o nawierzchni 
przepuszczalnej,  

b) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 23ZK i 22aMN-Y nie stanowi 
granicy działek budowlanych,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
23ZK z terenem oznaczonym symbolem 
24TUW-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu 
zagospodarowania stopnia wodnego 
„Czyckówko” na rzece Brdzie (projektowana 
rzCdna piCtrzenia NPP=41, 00m n.p.m.) lub jego 
czCWci, albo z projektu zagospodarowania terenu 
urz>dzeM kanalizacyjnych, które obejm> co 
najmniej działkC gruntu o numerze 
ewidencyjnym 2/1 obrCb 302 w czCWci połoconej 
w granicach terenów oznaczonych symbolamiŚ 
13ZO/ZZ, 14ZO, 17aMN, 18KD-DX, 18aK, 
24TUW-Y i 1WS oraz działkC gruntu o numerze 
ewidencyjnym 2/8 obrCb 302 w czCWci połoconej 
w granicach terenów oznaczonych symbolamiŚ 
22aMN-Y, 23ZK, 24TUW-Y i 1WS; w wyniku 
wprowadzonych zmian szerokoWć terenu drogi 
oznaczonej symbolem 18KD-DX w liniach 
rozgraniczaj>cych nie moce być mniejsza nic  
6,0 m,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
23ZK z terenem oznaczonym symbolem 22MN, 
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z faktycznego stanu własnoWciowego 
gruntówś nowy przebieg ww. linii nie moce 
jednak w kierunku wschodnim przekroczyć 
granicy podziału geodezyjnego pomiCdzy działk> 
gruntu o numerze ewidencyjnym 2/8 z działk>  
o numerze 2/5 obrCb 302,  

e) wymagana docelowa likwidacja funkcji chowu  
i hodowli zwierz>t (wybieg i pastwisko dla 
koni)ś składy i składowiska słuc>ce 
przechowywaniu surowców, produktów  
i substancji mog>cych zanieczyszczać glebC  
i wody, nalecy szczelnie izolować od podłoca  
i zabezpieczyć teren przed ich przedostawaniem 
siC do Wrodowiska, takce w sytuacjach 
awaryjnych lub nadzwyczajnych,  

f) teren w granicach: 

- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 
komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa z terenu drogi publicznej – ulica klasy 
dojazdowej, oznaczonej symbolem 22bKD-D-Y 
poprzez teren oznaczony symbolem 22aMN-Y  
(w granicach działek budowlanych). 

 
§ 93. Dla terenu oznaczonego symbolem 23aZK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – teren zieleni 

przydomowej; 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC budowC urz>dzeM wodnych (rowy, 

kanały) 
b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
23aZK z terenem oznaczonym symbolem 27KD-
L-Y, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym teren 
drogi oznaczony symbolem 27KD-L-Y na 
odcinku podlegaj>cym zmianie musi zachować 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie 
mniejsz> nic 12,0 m,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
23aZK z terenem oznaczonym symbolem 
24TUW-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu 
zagospodarowania całego terenu oznaczonego 
symbolem 24TUW-Y,  

d) teren w granicach: 
- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 

z rysunkiem planu – ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 
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4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 

transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa bezpoWrednio z terenu drogi publicznej 
- z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 
27KD-L-Y (ul. Szamarzewskiego). 

 
§ 34. Dla terenu oznaczonego symbolem 24TUW-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren urz>dzeM wodnych  
z infrastruktur> towarzysz>c>,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – ci>g pieszo-
rowerowy oraz teren pasa technicznego dla 
realizacji sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje zagospodarowanie terenu poprzez 

budowC oraz utrzymanie, z mocliwoWci> 
rozbudowy  
i przebudowy:  
- wału kieruj>cego (bocznego) wraz  

z urz>dzeniami towarzysz>cymi, który 
stanowi element projektowanego stopnia 
wodnego „Czyckówko” na rzece Brdzie 
(projektowana rzCdna piCtrzenia NPP=41, 
00m n.p.m.),  

- drogi technicznej – wewnCtrznej, wzdłuc 
wału, zapewniaj>cej dostCp do urz>dzeM 
wodnych,  

- urz>dzeM wodnych, w tym rowów dla 
odwodnienia wału i zawala (odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych),  

- innych obiektów i urz>dzeM zwi>zanych  
z gospodark> wodn>,  

- sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
zwi>zanych z funkcj> przeznaczenia 
podstawowego,  

b) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni>ś 
dopuszcza siC zachowanie roWlinnoWci  
o charakterze naturalnym, zwłaszcza stanowi>cej 
element zabudowy biologicznej doliny rzecznej 
lub słuc>cej do wzmacniania brzegów, 
obwałowaM lub odsypisk, chyba ce przepisy 
odrCbne i szczególne stanowi> inaczej; 

c) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, 
dopuszcza siC zagospodarowanie terenu poprzezŚ 
- realizacjC ci>gu pieszo-rowerowego np. 

poł>czonego z drog> techniczn> – 
wewnCtrzn> wzdłuc wałuś w północnej czCWci 
terenu dopuszcza siC budowC kładki dla 
ruchu pieszo-rowerowego, w miejscach 
oznaczonych na rysunku planu (ci>g pieszo-
rowerowy), o ile przepisy odrCbne  
i szczególne nie stanowi> inaczej,  

- budowC oraz utrzymanie, z mocliwoWci> 
rozbudowy i przebudowy, sieci i urz>dzeM 

infrastruktury techniczne nie zwi>zanych  
z obsług> techniczn> terenu (tzn. 
przesyłowe)ś w projekcie zagospodarowania 
terenu oraz w sposobie urz>dzenia terenu 
nalecy uwzglCdnić przebieg istniej>cych, 
przesyłowych sieci infrastruktury 
technicznej,  

d) dopuszcza siC wydzielenie oraz zabezpieczenie 
terenu niezbCdnego dla ochrony ujCcie wody 
„Czyckówko” na rzece Brdzie,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
24TUW-Y z terenem oznaczonym symbolem 
1WS, 14ZO, 18KD-DX, 18aK, 23ZK, 23aZK  
i 25ZK, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny 
i wynika z projektu zagospodarowania stopnia 
wodnego „Czyckówko” na rzece Brdzie 
(projektowana rzCdna piCtrzenia NPP=41,00 m 
n.p.m.) lub jego czCWci, albo z projektu 
zagospodarowania terenu urz>dzeM 
kanalizacyjnych 18aK, w tym z projektu 
przewiduj>cego odst>pienie od ich realizacji, 
który obejmie co najmniej działkC gruntu  
o numerze ewidencyjnym 2/1 obrCb 302 w czCWci 
połoconej w granicach terenów oznaczonych 
symbolami: 13ZO/ZZ, 14ZO, 17aMN, 18KD-
DX, 18aK, 24TUW-Y i 1WS oraz działkC gruntu 
o numerze ewidencyjnym 2/8 obrCb 302 w czCWci 
połoconej w granicach terenów oznaczonych 
symbolami: 22aMN-Y, 23ZK, 24TUW-Y i 1WS; 
w wyniku wprowadzonych zmian szerokoWć 
terenu drogi oznaczonej symbolem 18KD-DX  
w liniach rozgraniczaj>cych nie moce być 
mniejsza nic 6,0 m,  

f) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa z terenu ci>gu pieszo-jezdnego 
oznaczonego symbolem 18KD-DX (od strony  
ul. WudzyMskiej-19KD-D). 

 
§ 35. Dla terenu oznaczonego symbolem 25ZK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej  
w granicach działek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – tereny rolnicze, 
tereny zieleni przydomowej z dopuszczeniem 
realizacji urz>dzeM rekreacji indywidualnejś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
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w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, dla 

którego zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okreWlono w przepisach rozdziału 
4, dodatkowo dopuszcza siC zagospodarowanie 
terenów zieleni przydomowej poprzez realizacjC 
urz>dzeM rekreacji indywidualnej np. kort  
o nawierzchni przepuszczalnej,  

b) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 25ZK i 26MN-Y, z wyj>tkiem 
odcinka oznaczonego AB, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
25ZK z terenem oznaczonym symbolem 
24TUW-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu 
zagospodarowania stopnia wodnego 
„Czyckówko” na rzece Brdzie (projektowana 
rzCdna piCtrzenia NPP=41,00 m n.p.m.) lub jego 
czCWci,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
25ZK z terenem oznaczonym symbolem 
31bTUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny  
i wynika z projektu urz>dzeM wodnych 
usytuowanych w granicach terenów oznaczonych 
symbolami 31TUW, 31aTUW, 31bTUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

e) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  
i infrastruktury technicznej - obsługa transportowa  
z terenu dróg publicznychŚ 
a) z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 

27KD-L-Y (ul. Szamarzewskiego) poprzez teren 
oznaczony symbolem 26MN-Y (w granicach 
działek budowlanych),  

b) z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
26cKDW-Y i 26dKDW-Y poprzez teren 
oznaczony symbolem 26MN-Y (w granicach 
działek budowlanych). 

§ 96. Dla terenu oznaczonego symbolem 25aZK, 
ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej  
w granicach działek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – tereny rolnicze, 
tereny zieleni przydomowej z dopuszczeniem 
realizacji urz>dzeM rekreacji indywidualnejś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, dla 

którego zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okreWlono w przepisach rozdziału 
4, dodatkowo dopuszcza siC zagospodarowanie 
terenów zieleni przydomowej poprzez realizacjC 
urz>dzeM rekreacji indywidualnej np. kort  
o nawierzchni przepuszczalnej,  

b) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 25aZK i 26bMN-Y nie stanowi 
granicy działek budowlanych,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
25aZK z terenem oznaczonym symbolem 
24TUW-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu 
zagospodarowania stopnia wodnego 
„Czyckówko” na rzece Brdzie (projektowana 
rzCdna piCtrzenia NPP=41,00 m n.p.m.) lub jego 
czCWci,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
25aZK z terenem oznaczonym symbolem 
31bTUW i 33aZK, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach terenów 
oznaczonych symbolami 31TUW, 31aTUW, 
31bTUW, który uwzglCdni m.in. odpływ wód 
melioracyjnych, drenacowych czy filtracyjnych 
(opadowych i roztopowych) ze zlewni przez te 
urz>dzenia obsługiwanej,  

e) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej 
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  
- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 

z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  
i infrastruktury technicznej - obsługa z tereny drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem 26cKDW-Y 
poprzez teren oznaczony symbolem 26bMN-Y  
(w granicach działek budowlanych). 
§ 97. Dla terenu oznaczonego symbolem 26MN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  
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b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia itp.) jako 
niezespolonej z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych),  
o ile w granicach tych działek nie ma 
oddzielonych od bryły budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego innych 
budynków garacowo-gospodarczych, albo  

- gdy zostanie ona usytuowana jako jedyny  
w granicach działki budowlanej oraz 
oddalony od granic działki budowlanej  
i oddzielony od bryły budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, obiekt garacowo-
gospodarczy, którego powierzchnia 
zabudowy w granicach tej działki nie 
przekroczy 100 m2,  

b) obowi>zuje zakaz tymczasowego sposobu 
zagospodarowania terenu,  

c) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 26MN-Y i 25ZK, z wyj>tkiem 
odcinka oznaczonego AB, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

d) dopuszcza siC zmiany, przedstawionej na 
rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
26MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy (przebudowy)  
w jej granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym droga oznaczona symbolem 27KD-L-
Y na odcinku podlegaj>cym zmianie musi 
zachować szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
nie mniejsz> nic 12, 0m,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
26MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
31aTUW i 31bTUW, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i wynika z projektu 
urz>dzeM wodnych usytuowanych w granicach 
terenów oznaczonych symbolami 31TUW, 
31aTUW, 31bTUW, który uwzglCdni m.in. 
odpływ wód melioracyjnych, drenacowych czy 
filtracyjnych (opadowych i roztopowych) ze 
zlewni przez te urz>dzenia obsługiwanej,  

f) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa z terenu drógŚ  

- z drogi publicznej - ulica klasy lokalnej, 
oznaczona symbolem 27KD-L-Y oraz 

- z dróg wewnCtrznych oznaczonych 
symbolami 26cKDW-Y i 26dKDW-Y,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 26MN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 25ZK (w granicach działek 
budowlanych). 

 
§ 38. Dla terenu oznaczonego symbolem 26aMN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia itp.) jako 
niezespolonej z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
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budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych),  
o ile w granicach tych działek nie ma 
oddzielonych od bryły budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego innych 
budynków garacowo-gospodarczych, albo  

- gdy zostanie ona usytuowana jako jedyny  
w granicach działki budowlanej oraz 
oddalony od granic działki budowlanej  
i oddzielony od bryły budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, obiekt garacowo-
gospodarczy, którego powierzchnia 
zabudowy w granicach tej działki nie 
przekroczy 80 m2,  

b) dopuszcza siC zmiany, przedstawionej na 
rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
26aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy (przebudowy)  
w jej granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi oznaczony symbolem 
27KD-L-Y na odcinku podlegaj>cym zmianie 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
26aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
31aTUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach terenów 
oznaczonych symbolami 31TUW, 31aTUW, 
31bTUW, który uwzglCdni m.in. odpływ wód 
melioracyjnych, drenacowych czy filtracyjnych 
(opadowych i roztopowych) ze zlewni przez te 
urz>dzenia obsługiwanej,  

d) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznejŚ obsługa 
transportowa bezpoWrednio z terenuŚ  
a) dróg publicznychŚ 

- z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 
27KD-L-Y,  

- z ulicy klasy dojazdowej, oznaczonej 
symbolem 33KD-D-Y,  

b) z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
26cKDW-Y. 

 
§ 99. Dla terenu oznaczonego symbolem 26bMN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
26bMN z terenem oznaczonym symbolem 
31bTUW i 33aZK, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach terenów 
oznaczonych symbolami 31TUW, 31aTUW, 
31bTUW, który uwzglCdni m.in. odpływ wód 
melioracyjnych, drenacowych czy filtracyjnych 
(opadowych i roztopowych) ze zlewni przez te 
urz>dzenia obsługiwanej,  

b) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy 
„Czyckówko” - ustalenia ogólne  
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, 
zgodnie z rysunkiem planu - ustalenia 
ogólne rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu 

drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
26cKDW-Y,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 26bMN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 25aZK (w granicach działek 
budowlanych). 

 
§ 100. Dla terenów oznaczonych symbolami 

26cKDW-Y, 26dKDW-Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe – teren drogi wewnCtrznej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  

z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 
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2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa w 
przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenówŚ 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cychŚ  
- 26cKDW-Y – 8,0 m,  
- 26dKDW-Y – zmienna zgodnie z rysunkiem 

planu: 8,0 m i 6,0 m,  
b) obowi>zuje budowa dróg jako ci>gów pieszo-

jezdnych o przekroju jednoprzestrzennym,  
c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
26dKDW-Y z terenem 27KD-L-Y, o ile zmiana 
ta ma charakter regulacyjny i wynika  
z projektu budowlanego drogi oznaczonej 
symbolem 27KD-L-Y, który uwzglCdni 
koniecznoWć budowy  
w jej granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

d) tereny w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi wewnCtrznej oznaczonej 

symbolem 26cKDW-Y do bezpoWrednio 
s>siaduj>cej od strony południowej, drogi 
publicznej oznaczonej symbolem 33KD-D-Y, 
poprzez skrzycowanie zwykłe,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 26cKDW-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 26bMN-Y, 31aTUW, 31bTUW oraz 
czCWci terenów oznaczonych symbolami 26MN-
Y i 26aMN-Y,  

c) wł>czenie drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem 26dKDW-Y do bezpoWrednio 
s>siaduj>cej od strony wschodniej, drogi 
publicznej oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, 
poprzez skrzycowanie zwykłe,  

d) poprzez teren oznaczony symbolem 26dKDW-Y 
nalecy zapewnić dostCp do czCWci terenu 
oznaczonego symbolem 26MN-Y. 

 
§ 101. Dla terenu oznaczonego symbolem 27KD-L-

Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi publicznej – ulica 
klasy lokalnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – teren urz>dzeM 
wodnych – rowy lub kanały wraz z przepustami 
oraz inne urz>dzenia zgodnie z przepisami 
odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cychŚ  
- zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,  
- minimalna 13, 0m,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
27KD-L-Y z terenem oznaczonym symbolem 
21MN, 21aMN-Y, 21bM-U-Y, 22bKD-D-Y, 
23aZK, 26MN-Y, 26aMN-Y, 26dKDW-Y, 
28MN-Y, 29RM-Y, 29aMN, 31TUW, 31aTUW, 
32MN-Y, 32aMN-Y, 32bKDW-Y, 32cKDW-Y, 
32dMN-Y, 33KD-D-Y, 34MN-Y, 35KD-D-Y, 
36KD-DX-Y, 37U-Y, 38MN-Y, 39KDW-Y, 
41KD-D-Y (ul. Błotna), 42KD-L-Y (ul. 
Obozowa), 43MN-Y, 45KDW-Y, 46KDW-Y, 
47MN-Y, 48KDW-Y, 48aKDW-Y, 53KD-L-Y 
(ul. Piaski), 53aKD-L-Y (ul. Piaski), 64TUW, 
69ZO, 72MN-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, albo jej 
czCWci, który uwzglCdni koniecznoWć budowy 
(przebudowy) przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi oznaczony symbolem 
27KD-L-Y w kacdym przypadku, na odcinku 
podlegaj>cym zmianie musi zachować szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0 m,  

c) zakaz budowy drogi o przekroju 
jednoprzestrzennym,  

d) dopuszcza siC przebudowC (budowC) urz>dzeM 
wodnych – rowy lub kanały wraz z przepustami  
i przejazdami dla obsługi terenów przyległych,  

e) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, zgodnie  
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne rozdział 
9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 
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4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 

transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie północnego odcinka drogi do 

s>siaduj>cej od strony wschodniej ulicy Piaski  
i południowego odcinka drogi do s>siaduj>cej 
ulicy Smukalskiej - Saperów, poprzez 
skrzycowania zwykłe,  

b) wł>czenie ulic klasy lokalnej, dojazdowej  
i dojazdowej stanowi>cej ci>g pieszo-jezdny oraz 
dróg wewnCtrznych do drogi oznaczonej 
symbolem 27KD-L-Y poprzez skrzycowania 
zwykłe, a dla ci>gu pieszo-jezdnego 
oznaczonego symbolem 36KD-DX-Y wył>cznie 
poprzez poł>czenie piesze,  

c) poprzez teren oznaczony symbolem 27KD-L-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenów przyległych 
z wył>czeniem terenu oznaczonego symbolem 
37U-Y, 64TUW i 69ZO. 

 
§ 102. Dla terenu oznaczonego symbolem 28MN-Y 

ustala siCŚ  
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w granicach działek budowlanych wyznaczonych 

zgodnie z zasad> przedstawion> na rysunku 
planu z działki gruntu o numerze ewidencyjny 
4/2 obrCb 302 oraz z północnej czCWci działki 
gruntu o numerze ewidencyjnym 1/1 obrCb 306, 
dopuszcza siC sytuowanie Wcian budynków bez 
otworów okiennych i drzwiowych w odległoWci 
1,5 m od wspólnej granicy tych działek 
budowlanych lub bezpoWrednio przy tej granicy,  

b) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 
sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej  
i gospodarczej (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.) jako niezespolonej z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych),  

o ile w granicach tych działek nie ma 
oddzielonych od bryły budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego innych 
budynków garacowo-gospodarczych, albo  

- gdy zostanie ona usytuowana jako jedyny  
w granicach działki budowlanej oraz 
oddalony od granic działki budowlanej  
i oddzielony od bryły budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, obiekt garacowo-
gospodarczy, którego powierzchnia 
zabudowy w granicach tej działki nie 
przekroczy 80 m2,  

c) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 28MN-Y i 30ZK, z wyj>tkiem 
odcinków oznaczonych AB, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
28MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, albo jej 
czCWci, który uwzglCdni koniecznoWć budowy 
(przebudowy) w jej granicach przewidywanych 
w planie sieci infrastruktury technicznej  
i urz>dzeM wodnych, przy czym teren drogi 
oznaczony symbolem 27KD-L-Y w kacdym 
przypadku, na odcinku podlegaj>cym zmianie 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
28MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
42KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 42KD-L-Y, który 
uwzglCdni przebudowC w jej granicach 
istniej>cych rowów, koniecznoWć budowy w jej 
granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej, a teren drogi 
oznaczony symbolem 42KD-L-Y na odcinku 
podlegaj>cym zmianie zachowa szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic  
12,0 m,  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
28MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
53aKD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
ulicy Piaski, który uwzglCdni koniecznoWć 
budowy (przebudowy) w jej granicach 
przewidywanych sieci infrastruktury technicznej 
i urz>dzeM wodnych,  

g) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  
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- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych (w tym zwłaszcza  
w granicach działki gruntu o numerze 
ewidencyjnym 4/1 obrCb 306) - ustalenia 
ogólne rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa z terenu dróg publicznychŚ 

- z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 
27KD-L-Y, dla działek budowlanych 
wyznaczonych z działki gruntu o numerze 
ewidencyjnym 5 obrCb 302,  

- z s>siaduj>cej od strony wschodniej ulicy 
Piaski, fragment ulicy oznaczony symbolem 
53aKD-L-Y, przy czym działka budowlana 
wydzielona z działki gruntu o numerze 
ewidencyjnym 5/1 obrCb 306 moce być 
dodatkowo obsługiwana z ulicy klasy 
lokalnej oznaczonej symbolem 42KD-L-Y 
(ul. Obozowa),  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 28MN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 30ZK (w granicach działek 
budowlanych). 

 
§ 103. Dla terenu oznaczonego symbolem 29RM-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy zagrodowej  
w gospodarstwie,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwych zwi>zanych z działalnoWci> 
gospodarstwa,  

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 

produkcyjnych, magazynowo-składowych (np. 
hurtownie) z wył>czeniem magazynów 
zwi>zanych z działalnoWci> gospodarstwa np. 
produktów rolnych,  

b) obowi>zuje zakaz chowu i hodowli zwierz>t,  
c) obowi>zuje zakaz urz>dzania składów  

i składowisk nie zwi>zanych z podstawowym 
przeznaczeniem terenu,  

d) składy i składowiska zwi>zane z podstawowym 
przeznaczeniem terenu oraz inne budowle 
rolnicze, słuc>ce przechowywaniu surowców, 
produktów i substancji mog>cych zanieczyszczać 
glebC i wody, nalecy szczelnie izolować od 
podłoca i zabezpieczyć teren przed ich 
przedostawaniem siC do Wrodowiska, takce  
w sytuacjach awaryjnych lub nadzwyczajnych,  

e) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych szklarni  
i tuneli foliowych usytuowanych w czCWci lub  
w całoWci poza liniami zabudowy,  

f) dopuszcza siC sytuowanie nowej lub 
wymienianej zabudowy garacowej  
i gospodarczej (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.) jako niezespolonej z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (w jednej bryle),  

- gdy zostanie ona usytuowana jako oddalony 
od granic działki budowlanej i oddzielony od 
istniej>cej zabudowy, odrCbny obiekt lub 
obiekty garacowo-gospodarcze, których 
powierzchnia zabudowy w granicach tej 
działki nie przekroczy 500 m2,  

g) zagospodarowanie niezabudowanych  
i nieutwardzonych czCWci terenu jako zieleni 
przydomowej w formie ogrodów, sadów lub 
innej zieleni urz>dzonej, pełni>cej funkcje 
estetyczne i rekreacyjne z mocliwoWci> 
sytuowania obiektów małej architektury 
ogrodowej i ucytkowej, słuc>cych rekreacji 
codziennej - indywidualnej, a takce dopuszcza 
siC realizacjC urz>dzeM rekreacji indywidualnej 
np. kort o nawierzchni przepuszczalnej, jednak 
nie blicej nic 20m od linii rozgraniczaj>cej teren 
oznaczony symbolem 29RM-Y z terenami 
28MN-Y, 29aMN-Y, 30ZK oraz 31TUW,  

h) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego 
dopuszcza siC realizacjC funkcji usług 
nieuci>cliwych zwi>zanych z działalnoWci> 
gospodarstwa np. usługi handlu (punkt 
sprzedacyŚ produktów rolnych, sadzonek roWlin, 
sprzCtu ogrodniczego itp.), usługi zwi>zane  
z obsług> firm, administracj>, ubezpieczeniami, 
bankowoWci>, rekreacj> itp., a takce kameralne 
pracownie artystyczne oraz małe zakłady 
usługowe typu fryzjer, szewc, krawiec itp.,  

i) powierzchnia ucytkowa funkcji usługowej 
realizowanej w zabudowie, w granicach 
terenu/nieruchomoWci/ gospodarstwa, nie moce 
przekroczyć 200 m2, przy czym w sytuacji 
lokalizacji funkcji usługowej w budynku 
mieszkalnym całkowita powierzchnia lokalu 
ucytkowego wykorzystywanego w ramach 
przeznaczenia uzupełniaj>cego nie moce 
przekroczyć 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego,  

j) w granicach terenu/gospodarstwa/nieruchomoWci 
nalecy wyznaczyć co najmniej dwa miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych, 
przypadaj>ce na jedno gospodarstwo rodzinne/ 
lokal mieszkalny, jednak nie wiCcej nic to 
wynika z przeznaczenia terenu i ogólnie 
przyjCtych potrzeb ucytkowych terenu,  
a w przypadku realizacji (lub istnienia) funkcji 
przeznaczenia uzupełniaj>cego dopuszczonego  
w ustaleniach planu – nieuci>cliwych usług, 
nalecy wyznaczyć dodatkowo, dla ich obsługi, 
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jedno miejsce postojowe przypadaj>ce na kacde 
40 m2 powierzchni ucytkowej funkcji 
przeznaczenia uzupełniaj>cego – nieuci>cliwych 
usług,  

k) obowi>zuje zakaz tymczasowego sposobu 
zagospodarowania terenu,  

l) dopuszcza siC podział terenu stanowi>cego jedn> 
nieruchomoWć/gospodarstwo/działkC budowlan> 
na nie wiCcej nic dwie 
nieruchomoWci/gospodarstwa/działki budowlane, 
z warunkiem zapewnienia kacdej z nich dostCpu 
do drogi publicznej i sieci infrastruktury 
technicznej,  

m) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
29RM-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy (przebudowy)  
w jej granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi, na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic  
12,0 m,  

n) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
29RM-Y z terenem oznaczonym symbolem 
31TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 31TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

o) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne rozdział 
6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa transportowa z terenu drogi publicznej – 

ulica klasy lokalnej, oznaczona symbolem 
27KD-L-Y,  

b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych z czCWci 
terenu oddalonej od terenu drogi oznaczonej 
symbolem 27KD-L-Y moce wymagać 
zastosowania indywidualnego systemu 
pompowego (abonencki) z przetłoczeniem 

Wcieków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 
zlokalizowanej w drogach publicznych. 

 
§ 104. Dla terenu oznaczonego symbolem 29aMN-

Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
29aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy (przebudowy)  
w jej granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0 m,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
29aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
31TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowania w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 31TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
29aMN-Y, do czasu jego zagospodarowania 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym, 
dopuszcza siC czasowe utrzymanie produkcji 
ogrodniczej i szkółkarskiej oraz składowania 
produktów rolnych, z zachowaniem ustaleM 
ogólnych i oznaczeM graficznych planu, jak dla 
terenu oznaczonego symbolem ZK,  
z zastrzeceniem ceŚ 
- dopuszcza siC urz>dzania składów  

i składowisk zwi>zanych z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk>,  

- składy i składowiska zwi>zane z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk> oraz budowle 
rolnicze, słuc>ce przechowywaniu surowców, 
produktów i substancji mog>cych 
zanieczyszczać glebC i wody, nalecy 
szczelnie izolować od podłoca i zabezpieczyć 
teren przed ich przedostawaniem siC do 
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Wrodowiska, takce w sytuacjach awaryjnych 
lub nadzwyczajnych,  

d) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa bezpoWrednio z terenu dróg 
publicznych – z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 27KD-L-Y. 

 
§ 105. Dla terenu oznaczonego symbolem 30ZK, 

30aZK, 30bZK ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej  
w granicach działek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – tereny rolnicze, 
tereny zieleni przydomowej z dopuszczeniem 
realizacji urz>dzeM rekreacji indywidualnejś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, dla 

którego zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okreWlono w przepisach rozdziału 
4, dodatkowo dopuszcza siC zagospodarowanie 
terenów zieleni przydomowej poprzez realizacjC 
urz>dzeM rekreacji indywidualnej,  

b) linie rozgraniczaj>ce tereny oznaczone 
symbolami 30ZK i 28MN-Y, 30aZK i 32aMN-
Y, 30bZK i 32MN-Y oraz 30bZK i 32dMN-Y,  
z wyj>tkiem odcinków oznaczonych AB, nie 
stanowi granicy działek budowlanych,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
30ZK z terenem oznaczonym symbolem 42KD-
L-Y, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 42KD-L-Y, który 
uwzglCdni przebudowC w jej granicach 
istniej>cych rowów, koniecznoWć budowy w jej 
granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej, a teren drogi 
oznaczony symbolem 42KD-L-Y na odcinku 
podlegaj>cym zmianie zachowa szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12, 
0m,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
30aZK z terenem oznaczonym symbolem 42KD-
L-Y, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 42KD-L-Y, który 
uwzglCdni przebudowC w jej granicach 
istniej>cych rowów, koniecznoWć budowy w jej 
granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej, a teren drogi 
oznaczony symbolem 42KD-L-Y na odcinku 
podlegaj>cym zmianie zachowa szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic  
12,0 m,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
30aZK z terenem oznaczonym symbolem 
32aMN-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu 
zagospodarowania terenu, a jej przesuniCcie  
w kierunku północno-wschodnim w stosunku do 
przebiegu okreWlonego na rysunku planu, nie 
bCdzie wiCksze nic 15, 0m,  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
30ZK z terenem oznaczonym symbolem 
31TUW, teren oznaczony symbolem 30aZK  
z terenem oznaczonym symbolem 31TUW oraz 
teren oznaczony symbolem 30bZK z terenem 
31TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach terenów 
oznaczonych symbolami 31TUW, 31aTUW, 
31bTUW, który uwzglCdni m.in. odpływ wód 
melioracyjnych, drenacowych czy filtracyjnych 
(opadowych i roztopowych) ze zlewni przez te 
urz>dzenia obsługiwanej,  

g) tereny w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa terenu oznaczonego 

symbolem 30ZK z s>siaduj>cej od strony 
wschodniej ulicy Piaski, fragment ulicy 
oznaczony symbolem 53aKD-L-Y, poprzez teren 
oznaczony symbolem 28MN-Y (w granicach 
działek budowlanych),  

b) obsługa transportowa terenu oznaczonego 
symbolem 30aZK z terenu drogi publicznej – 
ulica klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 
27KD-L-Y, (ul. Szamarzewskiego), poprzez 
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teren oznaczony symbolem 32aMN-Y  
(w granicach działek budowlanych),  

c) obsługa transportowa terenów oznaczonych 
symbolami 30ZK i 30aZK z terenu drogi 
publicznej – ulica klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 42KD-L-Y, (ul. Obozowa), w sposób 
bezpoWredni lub poprzez tereny oznaczone 
symbolami 28MN-Y lub 32aMN-Y (w granicach 
działek budowlanych),  

d) obsługa transportowa terenu oznaczonego 
symbolem 30bZK z terenu dróg wewnCtrznych 
oznaczonych symbolami 32bKDW-Y  
i 32cKDW-Y, w czCWci poprzez tereny 
oznaczone symbolami 32MN-Y i 32dMN-Y  
(w granicach działek budowlanych),  

 
§ 106. Dla terenu oznaczonego symbolem 31TUW, 

31aTUW, 31bTUW, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe – teren urz>dzeM wodnych  
z infrastruktur> towarzysz>c> - rów wraz  
z budowlami zwi>zanymi z nim funkcjonalnie,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – teren pasa 
technicznego dla realizacji podziemnych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje zagospodarowanie terenu poprzezŚ 

- budowC oraz utrzymanie, z mocliwoWci> 
rozbudowy i przebudowy, urz>dzeM wodnych 
oraz innych obiektów i urz>dzeM zwi>zanych 
z gospodark> wodn>,  

- zapewnienie dostCpu do urz>dzeM wodnych,  
- zagospodarowanie terenu zieleni>,  

b) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, 
dopuszcza siC zagospodarowanie terenu poprzez 
budowC oraz utrzymanie, z mocliwoWci> 
rozbudowy i przebudowy, podziemnych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
zwi>zanych jak i niezwi>zanych (przesyłowych) 
z obsług> techniczn> terenu,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
31TUW z terenem oznaczonym symbolem 
42KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 42KD-L-Y, który 
uwzglCdni przebudowC w jej granicach 
istniej>cych rowów, koniecznoWć budowy w jej 
granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej, a teren drogi 
oznaczony symbolem 42KD-L-Y na odcinku 
podlegaj>cym zmianie zachowa szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12, 
0m,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
31TUW i 31aTUW z terenem oznaczonym 
symbolem 27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i wynika z projektu 
budowlanego drogi oznaczonej symbolem 
27KD-L-Y, albo jej czCWci, który uwzglCdni 
koniecznoWć budowy (przebudowy) 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym teren 
drogi oznaczony symbolem 27KD-L-Y  
w kacdym przypadku, na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12, 0m,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
31TUW z terenem oznaczonym symbolem 
30ZK, 30aZK, 30bZK, 29RM-Y, 29aMN-Y, 
32aMN-Y oraz 32dMN-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i wynika z projektu 
urz>dzeM wodnych usytuowanych w granicach 
terenów oznaczonych symbolami 31TUW, 
31aTUW, 31bTUW, który uwzglCdni m.in. 
odpływ wód melioracyjnych, drenacowych czy 
filtracyjnych (opadowych i roztopowych) ze 
zlewni przez te urz>dzenia obsługiwanej,  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
31aTUW z terenem oznaczonym symbolem 
26MN-Y i 26aMN-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i wynika z projektu 
urz>dzeM wodnych usytuowanych w granicach 
terenów oznaczonych symbolami 31TUW, 
31aTUW, 31bTUW, który uwzglCdni m.in. 
odpływ wód melioracyjnych, drenacowych czy 
filtracyjnych (opadowych i roztopowych) ze 
zlewni przez te urz>dzenia obsługiwanej,  

g) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
31bTUW z terenem oznaczonym symbolem 
26MN-Y, 26bMN-Y, 25ZK i 25aZK, o ile 
zmiana ta ma charakter regulacyjny i wynika  
z projektu urz>dzeM wodnych usytuowanych  
w granicach terenów oznaczonych symbolami 
31TUW, 31aTUW, 31bTUW, który uwzglCdni 
m.in. odpływ wód melioracyjnych, drenacowych 
czy filtracyjnych (opadowych i roztopowych) ze 
zlewni przez te urz>dzenia obsługiwanej,  

h) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
31bTUW z terenem oznaczonym symbolem 
24TUW-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu 
zagospodarowania stopnia wodnego 
„Czyckówko” na rzece Brdzie (projektowana 
rzCdna piCtrzenia NPP=41,00 m n.p.m.) lub jego 
czCWci,  
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i) tereny w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  
i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa transportowa terenu oznaczonego 

symbolem 31TUW z terenu dróg publicznych – 
ulica klasy lokalnej, oznaczona symbolem 
42KD-L-Y (ul. Obozowa) i 27KD-L-Y  
(ul. Szamarzewskiego),  

b) obsługa transportowa terenu oznaczonego 
symbolem 31aTUW z terenu drogi publicznej – 
ulica klasy lokalnej, oznaczona symbolem 
27KD-L-Y (ul. Szamarzewskiego) oraz z terenu 
drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
26cKDW-Y,  

c) obsługa transportowa terenu oznaczonego 
symbolem 31bTUW z terenu drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem 26cKDW-Y. 

 
§ 107. Dla terenów oznaczonych symbolami 32MN-

Y, 32dMN-Y ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenówŚ 
a) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 

symbolami 32MN-Y i 30bZK, a takce 32dMN-Y 
i 30bZK, z wyj>tkiem odcinków oznaczonych 
AB, nie stanowi granicy działek budowlanych,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
32MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y oraz 32dMN-Y z 27KD-L-Y, o ile 
zmiana ta ma charakter regulacyjny i wynika  
z projektu budowlanego drogi oznaczonej 
symbolem 27KD-L-Y, który uwzglCdni 
koniecznoWć budowy (przebudowy) w jej 
granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
32dMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
31TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 

wodnych usytuowania w granicach terenów 
oznaczonych symbolami 31TUW, 31aTUW, 
31bTUW, który uwzglCdni m.in. odpływ wód 
melioracyjnych, drenacowych czy filtracyjnych 
(opadowych i roztopowych) ze zlewni przez te 
urz>dzenia obsługiwanej,  

d) terent w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych (w tym zwłaszcza  
w granicach działek gruntu o numerach 
ewidencyjnych 1/1 czCWć zachodnia, 1/3 
czCWć wschodnia, 1/4 czCWć wschodnia, obrCb 
306) - ustalenia ogólne rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu 

drogi publicznej - z ulicy klasy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 27KD-L-Y,  

b) obsługa transportowa dla czCWci terenu 
oznaczonego symbolem 32MN-Y z dróg 
wewnCtrznych oznaczonych symbolami 
32bKDW-Y i 32cKDW-Y,  

c) obsługa transportowa dla czCWci terenu 
oznaczonego symbolem 32dMN-Y z drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem 32cKDW-Y,  

d) poprzez tereny oznaczone symbolami 32MN-Y  
i 32dMN-Y nalecy zapewnić dostCp do terenu 
oznaczonego symbolem 30bZK (w granicach 
działek budowlanych). 

 
§ 108. Dla terenu oznaczonego symbolem 32aMN-

Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 

symbolami 32aMN-Y i 30aZK, nie stanowi 
granicy działek budowlanych,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
32aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
30aZK, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny 
i wynika z projektu zagospodarowania terenu,  
a jej przesuniCcie w kierunku północno-
wschodnim w stosunku do przebiegu 
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okreWlonego na rysunku planu, nie bCdzie 
wiCksze nic 15,0 m,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
32aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy (przebudowy)  
w jej granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
32aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
42KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 42KD-L-Y, który 
uwzglCdni przebudowC w jej granicach 
istniej>cych rowów, koniecznoWć budowy w jej 
granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej, a teren drogi 
oznaczony symbolem 42KD-L-Y na odcinku 
podlegaj>cym zmianie zachowa szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12, 
0m,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
32aMN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
31TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowania w granicach terenów 
oznaczonych symbolami 31TUW, 31aTUW, 
31bTUW, który uwzglCdni m.in. odpływ wód 
melioracyjnych, drenacowych czy filtracyjnych 
(opadowych i roztopowych) ze zlewni przez te 
urz>dzenia obsługiwanej,  

f) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu dróg 

publicznych: 
- z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 

27KD-L-Y,  
- z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 

42KD-L-Y,  
b) poprzez teren oznaczony symbolem 32aMN-Y 

nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 

symbolem 30aZK (w granicach działek 
budowlanych). 

 
§ 109. Dla terenu oznaczonego symbolem 

32bKDW-Y, 32cKDW-Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe – teren drogi wewnCtrznej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  

z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cychŚ  
- 32bKDW-Y – 7,0 m,  
- 32cKDW-Y – 8,0 m,  

b) obowi>zuje budowa dróg jako ci>gów pieszo-
jezdnego o przekroju jednoprzestrzennym,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
32bKDW-Y i 32cKDW-Y z terenem 27KD-L-Y, 
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym teren 
drogi oznaczony symbolem 27KD-L-Y, na 
odcinku podlegaj>cym zmianie musi zachować 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie 
mniejsz> nic 12,0 m,  

d) tereny w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie dróg wewnCtrznych oznaczonych 

symbolami 32bKDW-Y i 32cKDW-Y do 
bezpoWrednio s>siaduj>cej od strony zachodniej, 
drogi publicznej oznaczonej symbolem 27KD-L-
Y, poprzez skrzycowania zwykłe,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 32bKDW-Y 
i 32cKDW-Y nalecy zapewnić dostCp do czCWci 
terenu oznaczonego symbolem 32MN-Y oraz 
32dMN-Y. 

 
§ 110. Dla terenu oznaczonego symbolem 33KD-D-

Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 
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a) podstawowe – teren drogi publicznej – ulica 
klasy dojazdowej (projektowana),  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych – 12,0 m,  
b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
33KD-D-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y wraz ze 
stref> skrzycowania obejmuj>c> fragment terenu 
oznaczonego symbolem 33KD-D-Y, który to 
projekt uwzglCdni koniecznoWć budowy  
w granicach drogi oznaczonej symbolem 27KD-
L-Y i 33KD-D-Y przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi oznaczony symbolem 
27KD-L-Y, na odcinku podlegaj>cym zmianie 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

c) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi do s>siaduj>cej od strony 

wschodniej drogi oznaczonej symbolem 27KD-
L-Y, poprzez skrzycowania zwykłe,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 33KD-D-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenów oznaczonych 
symbolami: 26aMN-Y, 26cKDW-Y, 33aZK, 
34MN-Y i 35KD-D-Y. 

 
§ 111. Dla terenu oznaczonego symbolem 33aZK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej - 
publicznej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
rekreacji; 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 

ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni>  

o charakterze naturalnym z zachowaniem otwarć 
widokowych na dolinC rzeki Brdy,  

b) dopuszcza siC wyznaczanie ciCgów pieszych,  
a takce tymczasowych dojazdów do strefy 
brzegu w celu wykonywania prac 
konserwacyjnych oraz innych czynnoWci 
okreWlonych w przepisach odrCbnych,  

c) w granicach terenu dopuszcza siC prowadzenie, 
wył>cznie pod powierzchni> terenu, sieci 
infrastruktury technicznej, tworz>c zwarty pas 
przebiegu uzbrojenia,  

d) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych i projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej, wył>czaj>c tC czCWć 
terenu (strefC) odpowiednio zŚ zabudowy, 
budowy trwałych nawierzchni oraz 
wprowadzania nasadzeM drzew i krzewów,  

e) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego – 
funkcja usług rekreacji - dopuszcza siCŚ 
- wprowadzenie zieleni urz>dzonej pełni>cej 

funkcje estetyczne i rekreacyjne,  
z mocliwoWci> sytuowania w jej granicach 
towarzysz>cych obiektów i urz>dzeM, takich 
jak obiekty małej architektury ogrodowej  
i ucytkowej, słuc>cych rekreacji codziennej - 
indywidualnej mieszkaMców, a takce 
niezadaszonych, terenowych urz>dzeM sportu 
np. kort o nawierzchni przepuszczalnej itp.,  

- wyznaczenie ci>gu pieszo-rowerowego,  
o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu tj. 
na osi ulicy dojazdowej oznaczonej 
symbolem 33KD-D-Y i 35KD-D-Y,  

f) w przypadku realizacji obiektów i urz>dzeM 
sportu i rekreacji obowi>zuje wyznaczenie 
miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, w iloWci nie wiCkszej nic  
15 stanowisk, ze zjazdem z ulicy dojazdowej 
oznaczonej symbolem 33KD-D-Y,  

g) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie  
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa bezpoWrednio z s>siaduj>cej od strony 
wschodniej drogi oznaczonej symbolem 33KD-D-Y. 

 
§ 112. Dla terenu oznaczonego symbolem 34MN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  
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b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
34MN-Y z terenem drogi oznaczonym 
symbolem 27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny, i wynika z projektu 
budowlanego drogi oznaczonej symbolem 
27KD-L-Y, który uwzglCdni koniecznoWć 
budowy (przebudowy) w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym 
zmiana przebiegu linii rozgraniczaj>cej ww. 
tereny musi dotyczyć całego jej przebiegu na 
styku z terenem 34MN-Y i o stał> wartoWć, nie 
moce spowodować jej przesuniCcia w kierunku 
południowo-zachodnim o wiCcej nic 3,0 m  
w stosunku do przebiegu przedstawionego na 
rysunku planu, a teren drogi na odcinku 
podlegaj>cym zmianie musi zachować szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0 m,  

b) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  
i infrastruktury technicznej - obsługa transportowa 
bezpoWrednio z terenu dróg publicznychŚ  
a) z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 

27KD-L-Y,  
b) z ulic klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami 

33KD-D-Y i 35KD-D-Y. 
 

§ 113. Dla terenu oznaczonego symbolem 35KD-D-
Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi publicznej – ulica 
klasy dojazdowej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  

w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w projekcie ulicy nalecy uwzglCdnić przebieg 

Wciecki rowerowej oraz mocliwoWć 
dwustronnych, rzCdowych nasadzeM drzew 
liWciastych (szpaler) lub rozdzielenie pasów 
ruchu w przeciwnych kierunkach, podłucn> 
wysp> centraln>, obsadzon> kompozycj> drzew  
i krzewów, albo inn> formC zagospodarowania 
pasa drogowego zieleni> przyuliczn>,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
35KD-D-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y wraz ze 
stref> skrzycowania obejmuj>c> fragment terenu 
oznaczonego symbolem 35KD-D-Y, który to 
projekt uwzglCdni koniecznoWć budowy  
w granicach drogi oznaczonej symbolem 27KD-
L-Y i 35KD-D-Y przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej  
i urz>dzeM wodnych, przy czym teren drogi 
oznaczony symbolem 27KD-L-Y, na odcinku 
podlegaj>cym zmianie musi zachować szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0 m,  

c) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi do s>siaduj>cej od strony 

wschodniej drogi oznaczonej symbolem 27KD-
L-Y, poprzez skrzycowania zwykłe,  

b) wł>czenie do drogi dojazdowej oznaczonej 
symbolem 35KD-D-Y drogi dojazdowej 
oznaczony symbolem 33KD-D-Y oraz drogi 
dojazdowej stanowi>cej ci>g pieszo - jezdny 
oznaczony symbolem 36KD-DX-Y, poprzez 
skrzycowania zwykłe,  

c) poprzez teren oznaczony symbolem 35KD-D-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenów oznaczonych 
symbolami: 33KD-D-Y, 33aZK, 34MN-Y, 
36KD-DX-Y, 37U-Y, 38MN-Y. 

 
§ 114. Dla terenu oznaczonego symbolem 36KD-

DX-Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 
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a) podstawowe – teren drogi publicznej – ci>g 
pieszo-jezdny,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych - minimum 10,0 m,  
z wyj>tkiem odcinka oznaczonego AB, który 
stanowi wył>cznie ci>g pieszy o szerokoWci 
minimum 3,5 m,  

b) obowi>zuje budowa drogi o przekroju 
jednoprzestrzennym,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
36KD-DX-Y i 38MN-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i wynika z projektu 
budowlanego drogi oznaczonej symbolem 
36KD-DX-Y, który uwzglCdni koniecznoWć 
budowy w jej granicach przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej, przy 
czym teren drogi na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 10, 0m,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
36KD-DX-Y z terenem oznaczonym symbolem 
36aE-Y lub 36bK-Y, o ile zmiana ta wynika  
z projektu budowy przewidywanych w planie 
sieci uzbrojenia technicznego i projektu 
zagospodarowania ww. terenów, w tym takce  
z projektu zagospodarowania terenu 
wynikaj>cego ze zmiany miejsca usytuowania 
terenu oznaczonego symbolem 36aE-Y lub 
36bK-Y w stosunku do lokalizacji 
przedstawionej na rysunku planu, przy czym 
tereny oznaczone symbolem 36aE-Y lub 36bK-Y 
po zmianie usytuowania musz> nadal 
bezpoWrednio s>siadować z terenem oznaczonym 
symbolem 36KD-DX-Y,  

e) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  

a) wł>czenie drogi dojazdowej stanowi>cej ci>g 
pieszo-jezdny oznaczony symbolem 36KD-DX-
Y do drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 
35KD-D-Y, poprzez skrzycowanie zwykłe,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 36KD-DX-
Y nalecy zapewnić dostCp do terenu 
oznaczonego symbolem 36aE-Y, 36bK-Y, 37U-
Y i 38MN-Y. 

 
§ 115. Dla terenu oznaczonego symbolem 36aE-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren infrastruktury technicznej – 
urz>dzenia elektroenergetyczne – stacja 
transformatorowa,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zabrania siCś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) urz>dzenia elektroenergetyczne – transformator 

sytuować w obiekcie stacji na poziomie terenu – 
stacja naziemna albo na słupie noWnym nad 
powierzchni> terenu – stacja słupowa,  

b) obiekt naziemnej stacji transformatorowej  
(w przypadku jego realizacji) nalecy wykonać 
jako: 
- budynek murowany lub w formie obiektu 

kontenerowego,  
- wysokoWć – jedna kondygnacja – do 3,0 m,  
- dach dwu- lub wielospadowy,  

c) dopuszcza siC sytuowanie Wcian obiektu stacji 
(budynku/kontenera) bez otworów okiennych lub 
drzwiowych, w odległoWci 1,5 m od granicy  
z s>siedni> działk> budowlan> lub drogow>,  

d) dopuszcza siC budowC ogrodzeM terenu – 
ogrodzenie wył>cznie acurowe,  

e) linie rozgraniczaj>ce teren oznaczony symbolem 
36aE-Y z terenami s>siaduj>cymi, s> 
jednoczeWnie granicami działki budowlanej 
(teren oznaczony symbolem 36aE-Y stanowi 
działkC budowlan>),  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
36aE-Y z terenem oznaczonym symbolem 37U-
Y, 36KD-DX-Y lub 36bK-Y, o ile zmiana ta 
wynika z projektu budowy przewidywanej  
w planie sieci uzbrojenia technicznego i projektu 
zagospodarowania terenu oznaczonego 
symbolem 36aE-Y lub 36bE-Y, w tym takce  
z projektu zagospodarowania terenu 
wynikaj>cego ze zmiany miejsca usytuowania 
terenu oznaczonego symbolem 36aE-Y lub 
36bE-Y w stosunku do lokalizacji 
przedstawionej na rysunku planu, przy czym 
tereny oznaczone symbolem 36aE-Y lub 36bK-Y 
po zmianie usytuowania musz> nadal 
bezpoWrednio s>siadować z terenem oznaczonym 
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symbolem 36KD-DX-Y i ze sob> nawzajem,  
a zmieniony przebieg linii rozgraniczaj>cych 
terenu oznaczonego symbolem 36aE-Y nie 
zblicy siC do zachodniej linii zabudowy 
wyznaczonej w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 37U-Y oraz do linii rozgraniczaj>cej 
teren oznaczony symbolem 37U-Y i 35KD-D-Y 
na odległoWć mniejsza nic 7,0 m; projekt 
zagospodarowania i budowy infrastruktury 
technicznej musi uwzglCdniać mocliwoWć 
docelowego, ł>cznego funkcjonowania 
wszystkich ww. terenów,  

g) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa bezpoWrednio z s>siaduj>cej drogi 
dojazdowej oznaczonej symbolem 36KD-DX-Y. 

 
§ 116. Dla terenu oznaczonego symbolem 36bK-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren infrastruktury technicznej – 
urz>dzenia kanalizacyjne – pompownia/tłocznia 
Wcieków komunalnych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zabrania siCś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obiekt i urz>dzenia pompowni/tłoczni Wcieków 

komunalnych sytuować pod powierzchni> 
terenu,  

b) dopuszcza siC budowC ogrodzeM terenu – 
ogrodzenie wył>cznie acurowe,  

c) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zwart> 
zieleni> o charakterze izolacyjnym,  

d) linie rozgraniczaj>ce teren oznaczony symbolem 
36bK-Y z terenami s>siaduj>cymi, s> 
jednoczeWnie granicami działki budowlanej 
(teren oznaczony symbolem 36bK-Y stanowi 
działkC budowlan>),  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
36bK-Y z terenem oznaczonym symbolem 37U-
Y, 36KD-DX-Y lub 36aE-Y, o ile zmiana ta 
wynika z projektu budowy przewidywanej  
w planie sieci uzbrojenia technicznego i projektu 
zagospodarowania terenu oznaczonego 
symbolem 36aE-Y lub 36bE-Y, w tym takce  

z projektu zagospodarowania terenu 
wynikaj>cego ze zmiany miejsca usytuowania 
terenu oznaczonego symbolem 36aE-Y lub 
36bK-Y w stosunku do lokalizacji 
przedstawionej na rysunku planu, przy czym 
tereny oznaczone symbolem 36aE-Y lub 36bK-Y 
po zmianie usytuowania musz> nadal 
bezpoWrednio s>siadować z terenem oznaczonym 
symbolem 36KD-DX-Y i ze sob> nawzajem,  
a zmieniony przebieg linii rozgraniczaj>cych 
terenu oznaczonego symbolem 36bK-Y nie 
zblicy siC do zachodniej linii zabudowy 
wyznaczonej w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 37U-Y oraz do linii rozgraniczaj>cej 
teren oznaczony symbolem 37U-Y i 35KD-D-Y 
na odległoWć mniejsza nic 7,0 m; projekt 
zagospodarowania i budowy infrastruktury 
technicznej musi uwzglCdniać mocliwoWć 
docelowego, ł>cznego funkcjonowania 
wszystkich ww. terenów,  

f) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa bezpoWrednio z s>siaduj>cej drogi 
dojazdowej oznaczonej symbolem 36KD-DX-Y. 

 
§ 117. Dla terenu oznaczonego symbolem 37U-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy usługowej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja 

mieszkaniowa; 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dla nowych, rozbudowywanych, nadbudowanych 

i wymienianych budynków usługowych 
obowi>zuje budowa budynku do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, jednak wysokoWć 
budynku nie moce być mniejsza nic 5,0 m i nie 
wiCksza nic 10,0 m,  

b) dla nowych, rozbudowywanych, nadbudowanych 
i wymienianych budynków usługowych 
obowi>zuje realizacja dachów spadzistych  
o nachyleniu płaszczyzn spadku połaci 
dachowych pod k>tem minimum 20o (drug> 
kondygnacjC, w przypadku jej budowy, nalecy 
realizować w formie poddasza), z pokryciem 
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dachowym w naturalnej kolorystyce wypalonej 
gliny (od pomaraMczowej do br>zowej),  

c) nowy, rozbudowywany, nadbudowywany  
i wymieniany budynek usługowy, moce zawierać 
jako funkcjC uzupełniaj>c> czCWć mieszkaln>, 
wył>cznie w formie wbudowanego w budynek 
usługowy lokalu mieszkalnego o powierzchni 
całkowitej nie wiCkszej nic 45% powierzchni 
ucytkowej usług (podstawowej i pomocniczej 
ł>cznie),  

d) obowi>zuje zakaz zagłCbiania całoWci lub czCWci 
kondygnacji nowych, rozbudowywanych  
i wymienianych budynków ponicej naturalnego 
poziomu terenu - wejWcia i wjazdy do budynków 
realizować nie nicej nic w poziomie terenu,  

e) now> i wymienian> zabudowC garacow>  
i gospodarcz> (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.), nalecy sytuować jako zespolon> 
z brył> istniej>cego, wymienianego lub 
nowego/projektowanego budynku usługowego  
w formie wbudowanej lub dobudowanej (tzn.  
w jednej bryle),  

f) linie rozgraniczaj>ce teren oznaczony symbolem 
37U-Y z terenami s>siaduj>cymi, s> 
jednoczeWnie granicami działki budowlanej - 
teren oznaczony symbolem 37U-Y stanowi jedn> 
działkC budowlan>,  

g) wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, w stosunku do powierzchni terenu, nie 
moce być mniejsza nic 20%,  

h) obowi>zuje zakaz budowy obiektów szklarni  
i tuneli foliowych,  

i) w granicach działki budowlanej/terenu, nalecy 
wyznaczyć co najmniej jedno miejsce postojowe 
przypadaj>ce na kacde 30m2 powierzchni 
ucytkowej usług, a w przypadku realizacji 
funkcji przeznaczenia uzupełniaj>cego 
dopuszczonego w ustaleniach planu – tzn. 
funkcji mieszkaniowej, nalecy wyznaczyć 
dodatkowo co najmniej dwa miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych, przypadaj>ce na 
jeden lokal mieszkalny, jednak nie wiCcej nic to 
wynika z przeznaczenia terenu i ogólnie 
przyjCtych potrzeb ucytkowych działki,  

j) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
37U-Y z terenem oznaczonym symbolem 27KD-
L-Y, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny,  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym 
zmiana przebiegu linii rozgraniczaj>cej ww. 
tereny musi dotyczyć całego jej przebiegu na 
styku z terenem oznaczonym 37U-Y i o stał> 
wartoWć, nie moce spowodować jej przesuniCcia 
w kierunku południowo-zachodnim o wiCcej nic 
3,0 m w stosunku do przebiegu przedstawionego 
na rysunku planu, a teren drogi na odcinku 
podlegaj>cym zmianie musi zachować szerokoWć 

w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0 m,  

k) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
37U-Y z terenem oznaczonym symbolem 36aE-
Y lub 36bK-Y, o ile zmiana ta wynika  
z projektu budowy przewidywanej w planie sieci 
uzbrojenia technicznego i projektu 
zagospodarowania tych terenów, w tym takce  
z projektu zagospodarowania wynikaj>cego ze 
zmiany miejsca usytuowania terenu oznaczonego 
symbolem 36aE-Y lub 36bK-Y w stosunku do 
lokalizacji przedstawionej na rysunku planu, 
przy czym tereny oznaczone symbolem 36aE-Y 
lub 36bK-Y po zmianie usytuowania musz> 
nadal bezpoWrednio s>siadować z terenem 
oznaczonym symbolem 36KD-DX-Y i ze sob> 
nawzajem, a zmieniony przebieg ich linii 
rozgraniczaj>cych nie zblicy siC do zachodniej 
linii zabudowy wyznaczonej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 37U-Y oraz do linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
37U-Y i 35KD-D-Y na odległoWć mniejsza nic 
7,0 m; projekt zagospodarowania i budowy 
infrastruktury technicznej musi uwzglCdniać 
mocliwoWć docelowego, ł>cznego 
funkcjonowania wszystkich ww. terenów,  

l) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  
i infrastruktury technicznej - obsługa transportowa 
bezpoWrednio z terenu dróg publicznychŚ  
a) z ulic klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami 

35KD-D-Y i 36KD-DX-Y z wył>czeniem 
odcinka oznaczonego AB,  

b) zakaz bezpoWredniej obsługi transportowej  
z ulicy klasy lokalnej oznaczonej symbolem 
27KD-L-Y (w tym takce tymczasowej) oraz  
z ulicy klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 
36KD-DX-Y na odcinku oznaczonym AB. 

 
§ 118. Dla terenu oznaczonego symbolem 38MN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 
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3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenu: 
a) w granicach działek budowlanych wyznaczonych 

zgodnie z zasad> przedstawion> na rysunku 
planu, to znaczy wyznaczonych w oparciu  
o działki gruntu o numerach ewidencyjnych 18 
oraz 19 obrCb 9 okreWla siC docelow> budowC 
budynków mieszkalnych w zabudowie 
wolnostoj>cej (na obu działkach), tj. oddalonych 
od granic działki budowlanej, albo jako budowC 
budynków mieszkalnych w zabudowie 
blianiaczej, zaprojektowanych i zespolonych 
poprzez ich usytuowanie bezpoWrednio przy 
wspólnej granicy tych działek budowlanych – 
jako zabudowa blianiacza (wymagane 
jednorodne gabaryty i forma architektoniczna 
obiektów budowlanych),  

b) o ile z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 
13/1, 13/2, 14/1 i 14/2 obrCb 9 nie zostan> 
wyznaczone dwie działki budowlane zgodnie  
z zasad> przedstawion> na rysunku planu 
(zabudowa wolnostoj>ca), dopuszcza siC 
wyznaczenie dwóch działek budowlanych w taki 
sposób, ce jedna z nich bCdzie składała siC  
z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 13/1 
i 14/1 obrCb 9, a druga bCdzie składała siC  
z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 13/2 
i 14/2 obrCb 9, a zabudowa na tak wyznaczonych 
działkach budowlanych moce być realizowana  
w formie budynków mieszkalnych w zabudowie 
blianiaczej, zaprojektowanych i zespolonych 
poprzez ich usytuowanie bezpoWrednio przy 
wspólnej granicy tych działek (wymagane 
jednorodne gabaryty i forma architektoniczna 
obiektów budowlanych),  

c) o ile z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 
13/3, 13/4, 14/3 i 14/4 obrCb 9 nie zostan> 
wyznaczone dwie działki budowlane zgodnie  
z zasad> przedstawion> na rysunku planu 
(zabudowa wolnostoj>ca), dopuszcza siC 
wyznaczenie dwóch działek budowlanych w taki 
sposób, ce jedna z nich bCdzie składała siC  
z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 13/3 
i 14/3 obrCb 9, a druga bCdzie składała siC  
z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 13/4 
i 14/4 obrCb 9, a zabudowa na tak wyznaczonych 
działkach budowlanych moce być realizowana  
w formie budynków mieszkalnych w zabudowie 
blianiaczej, zaprojektowanych i zespolonych 
poprzez ich usytuowanie bezpoWrednio przy 
wspólnej granicy tych działek (wymagane 
jednorodne gabaryty i forma architektoniczna 
obiektów budowlanych),  

d) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 
sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia itp.) jako 
niezespolonej z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 

na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych),  
o ile w granicach tych działek nie ma 
oddzielonych od bryły budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego innych 
budynków garacowo-gospodarczych,  

e) budynek mieszkalny połocony przy ulicy 
Szamarzewskiego Nr 23 jest wpisany do gminnej 
ewidencji zabytków i podlega ochronie 
konserwatorskiej, w tym m.in.: 
- obowi>zuje zakaz nadbudowy istniej>cego 

budynku mieszkalnego podlegaj>cego 
ochronie konserwatorskiej, a takce 
wprowadzania zmian w zakresie rodzaju  
i kolorystyki jego elewacji oraz geometrii 
dachu,  

- wymagane docelowe dostosowanie 
istniej>cego, przybudowanego 
budynku/pomieszczenia gospodarczego pod 
wzglCdem gabarytów, kompozycji bryły, 
kolorystyki, rodzaju elewacji i dachu, do 
budynku mieszkalnego podlegaj>cego 
ochronie konserwatorskiej,  

- w przypadku budowy budynku garacowo-
gospodarczego, zgodnie z warunkami 
okreWlonymi w planie, wymagane jest 
nawi>zanie pod wzglCdem gabarytów, 
kompozycji bryły, rodzaju elewacji i dachu 
do budynku mieszkalnego podlegaj>cego 
ochronie konserwatorskiej,  

- roboty budowlane wykonywane w granicach 
działki budowlanej, wyznaczonej zgodnie  
z zasad> okreWlon> na rysunku planu z działki 
gruntu o numerze ewidencyjnym 12 obrCb 9, 
na której znajduje siC budynek podlegaj>cy 
ochronie konserwatorskiej, wymagaj> opinii 
właWciwego konserwatora zabytków,  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
38MN-Y i 36KD-DX-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i wynika z projektu 
budowlanego drogi oznaczonej symbolem 
36KD-DX-Y, który uwzglCdni koniecznoWć 
budowy w jej granicach przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej, przy 
czym teren drogi na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 10,0 m,  

g) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
38MN-Y i 27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma 
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charakter regulacyjny i wynika z projektu 
budowlanego drogi oznaczonej symbolem 
27KD-L-Y, który uwzglCdni koniecznoWć 
budowy w jej granicach przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej  
i urz>dzeM wodnych, przy czym teren drogi na 
odcinku podlegaj>cym zmianie musi zachować 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie 
mniejsz> nic 12,0 m,  

h) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
38MN-Y i 39KDW-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i prowadzi do zapewnienia 
zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej linii,  
a projektem zagospodarowania obu terenów, 
przy czym zmiana ta nie moce spowodować 
zblicenia tej linii rozgraniczaj>cej do otaczaj>cej 
j> linii zabudowy na odległoWć mniejsz> nic  
4,0 m, a minimalna szerokoWć terenu drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem 39KDW-Y 
w liniach rozgraniczaj>cych nie moce być 
mniejsza nic 6,0 m,  

i) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
38MN-Y i 40KDW-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i prowadzi do zapewnienia 
zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej linii,  
a projektem zagospodarowania obu terenów, 
przy czym zmiana ta nie moce spowodować 
zblicenia tej linii rozgraniczaj>cej do otaczaj>cej 
j> linii zabudowy na odległoWć mniejsz> nic  
4,0 m, a minimalna szerokoWć terenu drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem 40KDW-Y 
w liniach rozgraniczaj>cych nie moce być 
mniejsza nic 7,0 m,  

j) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady dostCpu do dróg publicznych  
i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu dróg 

publicznych:  
- z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 

27KD-L-Y,  
- z ulicy klasy dojazdowej, oznaczonej 

symbolem 35KD-D-Y i 41KD-D-Y,  
- z ulicy klasy dojazdowej stanowi>cej ci>g 

pieszo-jezdny oznaczony symbolem 36KD-
DX-Y,  

b) obsługa transportowa czCWci terenu z dróg 
wewnCtrznych oznaczonych symbolami 
39KDW-Y i 40KDW-Y. 

 
§ 119. Dla terenu oznaczonego symbolem 39KDW-

Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi wewnCtrznej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  

z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych minimum 6, 0m,  
b) obowi>zuje budowa drogi jako ci>gu pieszo-

jezdnego o przekroju jednoprzestrzennym,  
c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
39KDW-Y i 38MN-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i prowadzi do zapewnienia 
zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej linii,  
a projektem zagospodarowania obu terenów, 
przy czym zmiana ta nie moce spowodować 
zblicenia tej linii rozgraniczaj>cej do otaczaj>cej 
j> linii zabudowy na odległoWć mniejsz> nic  
4,0 m, a minimalna szerokoWć terenu drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem 39KDW-Y 
w liniach rozgraniczaj>cych nie moce być 
mniejsza nic 6,0 m,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
39KDW-Y i 27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i wynika z projektu 
budowlanego drogi oznaczonej symbolem 
27KD-L-Y, który uwzglCdni koniecznoWć 
budowy w jej granicach przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej  
i urz>dzeM wodnych, przy czym teren drogi 
27KD-L-Y na odcinku podlegaj>cym zmianie 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

e) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi wewnCtrznej oznaczonej 

symbolem 39KDW-Y do bezpoWrednio 
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s>siaduj>cej od strony wschodniej, drogi 
publicznej oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, 
poprzez skrzycowanie zwykłe,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 39KDW-Y 
nalecy zapewnić dostCp do czCWci terenu 
oznaczonego symbolem 38MN-Y. 

 
§ 120. Dla terenu oznaczonego symbolem 40KDW-

Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi wewnCtrznej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  

z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych minimum 7,0 m,  
b) obowi>zuje budowa drogi jako ci>gu pieszo-

jezdnego o przekroju jednoprzestrzennym,  
c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
40KDW-Y i 38MN-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i prowadzi do zapewnienia 
zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej linii,  
a projektem zagospodarowania obu terenów, 
przy czym zmiana ta nie moce spowodować 
zblicenia tej linii rozgraniczaj>cej do otaczaj>cej 
j> linii zabudowy na odległoWć mniejsz> nic  
4,0 m, a minimalna szerokoWć drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem 40KDW-Y w liniach 
rozgraniczaj>cych nie moce być mniejsza nic  
7,0 m,  

d) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi wewnCtrznej oznaczonej 

symbolem 40KDW-Y do bezpoWrednio 
s>siaduj>cej od strony południowej, drogi 
publicznej oznaczonej symbolem 41KD-D-Y, 
poprzez skrzycowanie zwykłe,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 40KDW-Y 
nalecy zapewnić dostCp do czCWci terenu 
oznaczonego symbolem 38MN-Y. 

 
§ 121. Dla terenu oznaczonego symbolem 41KD-D-

Y, ustala siCŚ 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe – teren drogi publicznej – ulica 

klasy dojazdowej (ul. Błotna),  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – teren urz>dzeM 

wodnych – rów lub kanał wraz z przepustami 
oraz inne urz>dzenia zgodnie z przepisami 
odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych 18, 0m,  
b) dopuszcza siC, po południowej stronie jezdni, 

przebudowC (budowC) urz>dzeM wodnych – rów 
lub kanał wraz z przepustami i przejazdami dla 
obsługi terenów przyległych,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
41KD-D-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 41KD-D-Y lub 
27KD-L-Y obejmuj>cego co najmniej strefC ich 
skrzycowania, który to projekt uwzglCdni 
koniecznoWć budowy w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 41KD-D-Y i 27KD-L-Y 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym teren 
drogi 27KD-L-Y na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

d) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne rozdział 
6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi do s>siaduj>cej od strony 

wschodniej drogi oznaczonej symbolem 27KD-
L-Y, poprzez skrzycowania zwykłe,  

b) wł>czenie drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem 40KDW-Y do drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 41KD-D-Y, poprzez 
skrzycowanie zwykłe,  

c) poprzez teren oznaczony symbolem 41KD-D-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 38MN-Y oraz do terenów przyległych 
połoconych poza granicami planu. 
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§ 122. Dla terenu oznaczonego symbolem 42KD-L-
Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi publicznej – ulica 
klasy lokalnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – teren urz>dzeM 
wodnych – rowy lub kanały wraz z przepustami 
oraz inne urz>dzenia zgodnie z przepisami 
odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cychŚ  
- zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,  
- minimalna 18,0 m,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
42KD-L-Y z terenem oznaczonym symbolem 
28MN-Y, 30ZK, 30aZK, 31TUW, 32aMN-Y, 
27KD-L-Y (ul. Szamarzewskiego), 44ZK, 
49TUW, 50ZK, 51MN-Y, 53KD-L-Y  
(ul. Piaski), o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 42KD-L-Y, który 
uwzglCdni przebudowC w jej granicach 
istniej>cych rowów, koniecznoWć budowy w jej 
granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej, a teren drogi 
oznaczony symbolem 42KD-L-Y, na odcinku 
podlegaj>cym zmianie zachowa szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0m,  

c) zakaz budowy drogi o przekroju 
jednoprzestrzennym,  

d) dopuszcza siC przebudowC (budowC) urz>dzeM 
wodnych – rowy lub kanały wraz z przepustami  
i przejazdami dla obsługi terenów przyległych,  

e) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi do s>siaduj>cej od strony 

południowej drogi oznaczonej symbolem 27KD-
L-Y (ul. Szamarzewskiego), poprzez 
skrzycowanie zwykłe,  

b) wł>czenie drogi do s>siaduj>cej od strony 
północnej drogi oznaczonej symbolem 53KD-L-
Y (ul. Piaski), poprzez skrzycowanie zwykłe,  

c) poprzez teren oznaczony symbolem 42KD-L-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenów przyległych. 

 
§ 123. Dla terenu oznaczonego symbolem 43MN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 

symbolami 43MN-Y i 44ZK, z wyj>tkiem 
odcinka oznaczonego AB, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
43MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanej w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym teren 
drogi na odcinku podlegaj>cym zmianie musi 
zachować szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
nie mniejsz> nic 12,0 m,  

c) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowaŚ 

- z terenu drogi publicznej - ulica klasy 
lokalnej, oznaczona symbolem 27KD-L-Y  
z wymogiem budowy przejazdów nad 
urz>dzeniami wodnymi,  

- dla czCWci terenu z drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem 45KDW-Y; 

b) poprzez teren oznaczony symbolem 43MN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 44ZK (w granicach działek 
budowlanych). 

 
§ 124. Dla terenu oznaczonego symbolem 44ZK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 
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a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej  
w granicach działek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – tereny rolnicze, 
tereny zieleni przydomowej z dopuszczeniem 
realizacji urz>dzeM rekreacji indywidualnejś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych szklarni  

i tuneli foliowych,  
b) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  

w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewów,  

c) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 44ZK z terenami 43MN-Y i 47MN-
Y, z wyj>tkiem odcinka oznaczonego AB, nie 
stanowi granicy działek budowlanych,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
44ZK z terenem oznaczonym symbolem 42KD-
L-Y, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 42KD-L-Y, który 
uwzglCdni przebudowC w jej granicach 
istniej>cych rowów, koniecznoWć budowy w jej 
granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej, a teren drogi 
oznaczony symbolem 42KD-L-Y, na odcinku 
podlegaj>cym zmianie zachowa szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0m,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
44ZK z terenem oznaczonym symbolem 
49TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 49TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

f) w granicach czCWci nieruchomoWci 
Szamarzewskiego 12a i 18a (dz. Nr 12/2, 13/1 
obrCb 14) połoconych w liniach 
rozgraniczaj>cych terenu oznaczonego 
symbolem 44ZK, do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym terenu, dopuszcza siC czasowe 
utrzymanie produkcji ogrodniczej i szkółkarskiej 
oraz składowania produktów rolnych,  
z zachowaniem ustaleM ogólnych i oznaczeM 

graficznych planu, jak dla terenu oznaczonego 
symbolem ZK, z zastrzeceniem ceŚ 
- dopuszcza siC urz>dzania składów  

i składowisk zwi>zanych z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk>,  

- składy i składowiska zwi>zane z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk> oraz budowle 
rolnicze, słuc>ce przechowywaniu surowców, 
produktów i substancji mog>cych 
zanieczyszczać glebC i wody, nalecy 
szczelnie izolować od podłoca i zabezpieczyć 
teren przed ich przedostawaniem siC do 
Wrodowiska, takce w sytuacjach awaryjnych 
lub nadzwyczajnych,  

g) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, zgodnie  
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) poWrednio z terenu drogi publicznej – ulica klasy 

lokalnej, oznaczonej symbolem 27KD-L-Y,  
(ul. Szamarzewskiego) poprzez tereny oznaczone 
symbolami: 43MN-Y i 47MN-Y (w granicach 
działek budowlanych),  

b) bezpoWrednio z terenu drogi publicznej – ulica 
klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 42KD-L-
Y, (ul. Obozowa),  

c) z terenu drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem 45KDW-Y oraz poprzez teren 47MN-
Y (w granicach działek budowlanych) z terenu 
dróg wewnCtrznych oznaczonych symbolami 
45KDW-Y, 46KDW-Y, 48KDW-Y  
i 48aKDW-Y. 

 
§ 125. Dla terenów oznaczonych symbolami 

45KDW-Y, 46KDW-Y, 48KDW-Y, 48aKDW-Y ustala 
siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe – teren dróg wewnCtrznych,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  

z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenówŚ 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cychŚ  
- 45KDW-Y – 8,0 m,  
- 46KDW-Y – zmienna zgodnie z rysunkiem 

planu: od 6,0 m do 10,0 m,  
- 48KDW-Y – 7,0 m,  
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- 48aKDW-Y – 7,0 m,  
b) obowi>zuje budowa dróg jako ci>gów pieszo-

jezdnych o przekroju jednoprzestrzennym  
z uwzglCdnieniem przebiegu i zachowaniem 
ci>głoWci urz>dzeM wodnych, z dopuszczeniem 
budowy przepustów i przejazdów nad tymi 
urz>dzeniami,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
46KDW-Y i 47MN-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i prowadzi do zapewnienia 
zgodnoWci pomiCdzy przebiegiem tej linii,  
a projektem zagospodarowania ww. terenów lub 
ze stanem faktycznym, przy czym szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych ci>gu oznaczonego 
symbolem 46KDW-Y, z uwzglCdnienie 
przebiegu urz>dzeM wodnych oraz sieci 
infrastruktury technicznej, nie moce być 
mniejsza nic 6,0 m,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
45KDW-Y, 46KDW-Y, 48KDW-Y, 48aKDW-Y 
z terenem 27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i wynika z projektu 
budowlanego drogi oznaczonej symbolem 
27KD-L-Y, który uwzglCdni koniecznoWć 
budowy w jej granicach przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej, przy 
czym teren drogi na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

e) teren oznaczony symbolem 45KDW-Y znajduje 
siC w granicach wewnCtrznego terenu ochrony 
poWredniej komunalnego ujCcia wody 
powierzchniowej z rzeki Brdy „Czyckówko” - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

f) tereny w granicach: 
- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 

ustalenia ogólne rozdział 6,  
- wystCpowania szczególnych warunkach 

gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie dróg wewnCtrznych oznaczonych 

symbolami 45KDW-Y, 46KDW-Y, 48KDW-Y  
i 48aKDW-Y do bezpoWrednio s>siaduj>cej od 
strony zachodniej drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 27KD-L-Y (ulica Szamarzewskiego) 
poprzez skrzycowania zwykłe,  

b) poprzez tereny oznaczone symbolami 45KDW-
Y, 46KDW-Y, 48KDW-Y i 48aKDW-Y nalecy 
zapewnić dostCp do czCWci terenów oznaczonych 
symbolami: 43MN-Y i 47MN-Y. 

 
§ 126. Dla terenu oznaczonego symbolem 47MN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w granicach działek budowlanych wyznaczonych 

z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 10/8 
obrCb 14 dopuszcza siC zabudowC blianiacz> 
sytuowan> zgodnie z rysunkiem planu albo 
zamiennie dopuszcza siC usytuowanie jednego 
budynku wolno stoj>cego na jednej działce 
budowlanej utworzonej z poł>czenia wskazanych 
na rysunku planu, działek zabudowy blianiaczej,  

b) w granicach działek budowlanych wyznaczonych 
zgodnie z zasad> przedstawion> na rysunku 
planu z działek gruntu o numerach 
ewidencyjnych 17 i 18 obrCb 14, dopuszcza siC 
budowC budynków mieszkalnych  
w zabudowie blianiaczej (na obu działkach), 
zaprojektowanych i zespolonych poprzez ich 
usytuowanie bezpoWrednio przy wspólnej granicy 
tych działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych),  

c) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 
sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej  
i gospodarczej (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.) jako niezespolonej z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych),  
o ile w granicach tych działek nie ma 
oddzielonych od bryły budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego innych 
budynków garacowo-gospodarczych, albo 

- gdy zostanie ona usytuowana jako jedyny  
w granicach działki budowlanej oraz 
oddalony od granic działki budowlanej  
i oddzielony od bryły budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, obiekt garacowo-
gospodarczy, którego powierzchnia 
zabudowy w granicach tej działki nie 
przekroczy 80,0 m2,  

d) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
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przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio z: zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewówś docelowo przewiduje siC likwidacjC 
napowietrznego i podziemnego odcinka linii 
elektroenergetycznej Wrednich napiCć,  

e) budynek mieszkalny połocony przy ulicy 
Szamarzewskiego Nr 16 jest wpisany do gminnej 
ewidencji zabytków i podlega ochronie 
konserwatorskiej, w tym m.in.: 
- obowi>zuje zakaz nadbudowy istniej>cego 

budynku mieszkalnego, a takce 
wprowadzania zmian w zakresie rodzaju  
i kolorystyki jego elewacji oraz geometrii 
dachu,  

- wymagane docelowe dostosowanie 
istniej>cych, przybudowanych 
budynków/pomieszczeM gospodarczych pod 
wzglCdem gabarytów, kompozycji bryły, 
kolorystyki, rodzaju elewacji i dachu, do 
budynku mieszkalnego podlegaj>cego 
ochronie konserwatorskiej,  

- w przypadku budowy budynku garacowo-
gospodarczego, zgodnie z warunkami 
okreWlonymi w planie, wymagane jest 
nawi>zanie pod wzglCdem gabarytów, 
kompozycji bryły, rodzaju elewacji i dachu 
do budynku mieszkalnego podlegaj>cego 
ochronie konserwatorskiej,  

- roboty budowlane wykonywane w granicach 
działki budowlanej, wyznaczonej zgodnie  
z zasad> okreWlon> na rysunku planu z działki 
gruntu o numerze ewidencyjnym 13/2 obrCb 
14, na której znajduje siC budynek 
podlegaj>cy ochronie konserwatorskiej, 
wymagaj> opinii właWciwego konserwatora 
zabytków,  

f) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 47MN-Y i 44ZK, z wyj>tkiem 
odcinków oznaczonych AB, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

g) dopuszcza siC aby działka gruntu o numerach 
ewidencyjnych 16/2 obrCb 14 stanowiła odrCbn>, 
samodzieln> działkC budowlan>,  

h) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
47MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, albo jej 
czCWci, który uwzglCdni koniecznoWć budowy 
(przebudowy) w jej granicach przewidywanych 
w planie sieci infrastruktury technicznej  
i urz>dzeM wodnych, przy czym teren drogi 
oznaczony symbolem 27KD-L-Y w kacdym 
przypadku, na odcinku podlegaj>cym zmianie 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

i) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 

rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
47MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
53KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, albo jej 
czCWci, który uwzglCdni koniecznoWć budowy 
(przebudowy) w jej granicach przewidywanych 
w planie sieci infrastruktury technicznej  
i urz>dzeM wodnych, przy czym teren drogi 
oznaczony symbolem 53KD-L-Y w kacdym 
przypadku, na odcinku podlegaj>cym zmianie 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

j) w granicach czCWci nieruchomoWci 
Szamarzewskiego 12a i 18a (dz. Nr 12/2, 13/1 
obrCb 14) połoconych w liniach 
rozgraniczaj>cych terenu oznaczonego 
symbolem 47MN-Y, do czasu ich zabudowy  
i zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym terenu, dopuszcza siC czasowe 
utrzymanie produkcji ogrodniczej i szkółkarskiej 
oraz składowania produktów rolnych,  
z zachowaniem ustaleM ogólnych i oznaczeM 
graficznych planu, jak dla terenu oznaczonego 
symbolem MN-Y, z zastrzeceniem ceŚ 
- w granicach kacdej z powycej wskazanych 

czCWci nieruchomoWci, dopuszcza siC 
utrzymanie oraz budowC budynków 
magazynów produktów rolnych, garacowo-
gospodarczych, obiektów szklarni i tuneli 
foliowych zwi>zanych z czasow> funkcj> 
terenu i realizowanych jako obiekty 
zespolone lub niezespolone z brył> 
istniej>cego budynku mieszkalnego, 
magazynowego lub garacowo-
gospodarczego,  

- wielkoWć powierzchni zabudowy,  
z wył>czeniem powierzchni pod obiektami 
szklarni i tuneli foliowych, w stosunku do 
powierzchni kacdej z powycej wskazanych 
czCWci nieruchomoWci, nie moce przekraczać 
35%, jednak ł>czna powierzchnia zabudowy 
budynków magazynów produktów rolnych  
i garacowo-gospodarczych, nie moce 
przekroczyć 600 m2  

- wielkoWć utwardzonych, nieprzepuszczalnych 
powierzchni transportu wewnCtrznego (drogi, 
podjazdy, dojWcia itp.), w stosunku do 
powierzchni kacdej z powycej wskazanych 
czCWci nieruchomoWci, nie moce przekraczać 
30%,  

- wielkoWci powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, w stosunku do powierzchni kacdej 
z powycej wskazanych czCWci nieruchomoWci, 
nie moce być mniejsza nic 20%,  

- wielkoWci powierzchni pod obiektami 
szklarni i tuneli foliowych lub ich czCWci 
połoconych w granicach kacdej z powycej 
wskazanych czCWci nieruchomoWci, nie 
okreWla siC,  
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- dopuszcza siC urz>dzania składów  
i składowisk zwi>zanych z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk>,  

- składy i składowiska zwi>zane z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk> oraz budowle 
rolnicze, słuc>ce przechowywaniu surowców, 
produktów i substancji mog>cych 
zanieczyszczać glebC i wody, nalecy 
szczelnie izolować od podłoca i zabezpieczyć 
teren przed ich przedostawaniem siC do 
Wrodowiska, takce w sytuacjach awaryjnych 
lub nadzwyczajnych,  

- dopuszcza siC czasow> realizacjC funkcji 
usług zwi>zanych z tymczasow> 
działalnoWci> gospodarstwa ogrodniczego np. 
usługi handlu (punkt sprzedacyŚ produktów 
rolnych, sadzonek roWlin, sprzCtu 
ogrodniczego itp.), usługi zwi>zane z obsług> 
firmy, administracj>, projektowaniem 
ogrodów itp.,  

- powierzchnia ucytkowa funkcji usługowej 
realizowanej w zabudowie gospodarczej, 
socjalnej lub mieszkaniowej w granicach 
nieruchomoWci/ gospodarstwa ogrodniczego 
nie moce przekroczyć 100 m2, przy czym  
w sytuacji lokalizacji funkcji usługowej  
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, 
całkowita powierzchnia lokalu ucytkowego 
wykorzystywanego w ramach przeznaczenia 
uzupełniaj>cego nie moce przekroczyć 30% 
powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego,  

- w granicach gospodarstwa 
ogrodniczego/nieruchomoWci nalecy 
wyznaczyć co najmniej jedno miejsce 
postojowe przypadaj>ce na kacde 35 m2 
powierzchni ucytkowej, tymczasowej funkcji 
usługowej,  

k) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, zgodnie  
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne rozdział 
9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne rozdział 
6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych (w tym zwłaszcza  
w granicach działek gruntu o numerach 
ewidencyjnych 10/4 i 11 obrCb 14) - ustalenia 
ogólne rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu dróg 

publicznych: 
- z ulicy klasy lokalnej oznaczonej symbolem 

27KD-L-Y (ul. Szamarzewskiego),  
- z ulicy klasy lokalnej oznaczonej symbolem 

53KD-L-Y (ul. Piaski),  

b) obsługa transportowa dla czCWci terenu z dróg 
wewnCtrznych oznaczonych symbolamiŚ 
45KDW-Y, 46KDW-Y, 48KDW-Y i 48aKDW-
Y,  

c) poprzez teren oznaczony symbolem 47MN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 44ZK (w granicach działek 
budowlanych). 

 
§ 127. Dla terenu oznaczonego symbolem 49TUW, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren urz>dzeM wodnych  
z infrastruktur> towarzysz>c> - rów wraz  
z budowlami zwi>zanymi z nim funkcjonalnie,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – teren pasa 
technicznego dla realizacji podziemnych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje zagospodarowanie terenu poprzez: 

- budowC oraz utrzymanie, z mocliwoWci> 
rozbudowy i przebudowy, urz>dzeM wodnych 
oraz innych obiektów i urz>dzeM zwi>zanych 
z gospodark> wodn>, a takce przepustów  
i przejazdów dla obsługi terenów 
przyległych,  

- zapewnienie dostCpu do urz>dzeM wodnych,  
- zagospodarowanie terenu zieleni>,  
- rozbiórkC istniej>cych budynków 

zrealizowanych w obrCbie urz>dzeM 
wodnych, zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu,  

b) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, 
dopuszcza siC zagospodarowanie terenu poprzez 
budowC oraz utrzymanie, z mocliwoWci> 
rozbudowy i przebudowy, podziemnych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
zwi>zanych jak i niezwi>zanych (przesyłowych) 
z obsług> techniczn> terenu,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
49TUW z terenem oznaczonym symbolem 
42KD-L-Y oraz 53KD-L-Y, o ile zmiana ta ma 
charakter regulacyjny i wynika z projektu 
budowlanego drogi oznaczonej symbolem:  
- 42KD-L-Y, który uwzglCdni przebudowC  

w jej granicach istniej>cych urz>dzeM 
wodnych (rowów) oraz koniecznoWć budowy 
w jej granicach przewidywanych w planie 
sieci infrastruktury technicznej, a teren drogi 
oznaczony symbolem 42KD-L-Y, na odcinku 
podlegaj>cym zmianie zachowa szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0 m,  
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- 53KD-Y, który uwzglCdni przebieg urz>dzeM 
wodnych oraz koniecznoWć budowy w jej 
granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej, przy czym teren 
drogi oznaczony symbolem 53KD-L-Y na 
odcinku podlegaj>cym zmianie musi 
zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

d) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewów,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
49TUW z terenem oznaczonym symbolem 
44ZK, 47MN-Y, 50ZK, 55ZK, 55aZK, 56RM-Y 
i 57MN-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych  
w granicach całego terenu oznaczonego 
symbolem 49TUW, który uwzglCdni m.in. 
odpływ wód melioracyjnych, drenacowych czy 
filtracyjnych (opadowych i roztopowych) ze 
zlewni przez te urz>dzenia obsługiwanej,  

f) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, zgodnie  
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa bezpoWrednio z terenu dróg 
publicznych: 
a) z ulicy klasy lokalnej oznaczonej symbolem 

42KD-L-Y (ul. Obozowa),  
b) z ulicy klasy lokalnej oznaczonej symbolem 

53KD-L-Y (ul. Piaski). 
 
§ 128. Dla terenu oznaczonego symbolem 50ZK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej  
w granicach działek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – tereny rolnicze, 
tereny zieleni przydomowej z dopuszczeniem 
realizacji urz>dzeM rekreacji indywidualnejś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  

w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewów,  

b) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 50ZK i 51MN-Y, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
50ZK z terenem oznaczonym symbolem 42KD-
L-Y, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 42KD-L-Y, który 
uwzglCdni przebudowC w jej granicach 
istniej>cych rowów, koniecznoWć budowy w jej 
granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej, a teren drogi 
oznaczony symbolem 42KD-L-Y na odcinku 
podlegaj>cym zmianie zachowa szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0m,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
50ZK z terenem oznaczonym symbolem 
49TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 49TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

e) w granicach czCWci nieruchomoWci Piaski 37 
połoconej w liniach rozgraniczaj>cych terenu 
oznaczonego symbolem 50ZK, do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym, dopuszcza siC czasowe 
utrzymanie produkcji ogrodniczej i szkółkarskiej 
oraz składowania produktów rolnych,  
z zachowaniem ustaleM ogólnych i oznaczeM 
graficznych planu, jak dla terenu oznaczonego 
symbolem ZK, z zastrzeceniem ceŚ 
- dopuszcza siC urz>dzania składów  

i składowisk zwi>zanych z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk>,  

- składy i składowiska zwi>zane z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk> oraz budowle 
rolnicze, słuc>ce przechowywaniu surowców, 
produktów i substancji mog>cych 
zanieczyszczać glebC i wody, nalecy 
szczelnie izolować od podłoca i zabezpieczyć 
teren przed ich przedostawaniem siC do 
Wrodowiska, takce w sytuacjach awaryjnych 
lub nadzwyczajnych,  

f) teren w granicach: 
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- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 
komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa z terenu drogi publicznej – 

ulica klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 
42KD-L-Y (ul. Obozowa),  

b) obsługa transportowa (poWrednio)Ś 
- z terenu drogi publicznej – ulica klasy 

lokalnej, oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, 
(ul. Piaski), poprzez tereny oznaczone 
symbolem 51MN-Y(w granicach działki 
budowlanej),  

- z terenu drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem 51aKDW-Y, poprzez tereny 
oznaczone symbolem 51MN-Y(w granicach 
działek budowlanych). 

 
§ 129. Dla terenu oznaczonego symbolem 51MN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia itp.) jako 
niezespolonej z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego gdy zostanie ona usytuowana 
jako zespolona z innym, juc istniej>cym 
budynkiem garacowym lub gospodarczym 
usytuowanym na tej działce (jako rozbudowa  
w jednej bryle) lub przy jej granicy, ale na 
działce s>siedniej,  

b) w granicach działki budowlanej wyznaczonej 
zgodnie z zasad> okreWlon> na rysunku planu  
w północno-zachodniej czCWci działki gruntu  
o numerze ewidencyjnym 9/14 obrCb 306 (Piaski 
37), dopuszcza siC sytuowanie nowej lub 
wymienianej zabudowy garacowej  
i gospodarczej (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.) jako niezespolonej z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego gdy 
zostanie ona usytuowana w granicach działki 
budowlanej jako oddalony od jej granic  
i oddzielony od bryły budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, odrCbny obiekt garacowo-
gospodarczy, którego powierzchnia zabudowy  
w granicach tej działki nie przekroczy 120 m2,  

c) w granicach działki budowlanej wyznaczonej 
zgodnie z zasad> okreWlon> na rysunku planu  
z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 9/8 
obrCb 306, dopuszcza siC niezalecnie od 
przebiegu linii zabudowy, dobudowC 
pomieszczenia garacu o szerokoWci do 4,0 m, do 
północno-zachodniej, zewnCtrznej Wciany 
budynku mieszkalnego, tak aby pomieszczenie 
garacowe nie wykraczało poza liniC wyznaczon> 
przez lico Wciany frontowej budynku 
mieszkalnego (tj. Wciany od strony terenu 
oznaczonego symbolem 53KD-L-Y),  

d) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewówś docelowo przewiduje siC likwidacjC 
napowietrznej linii elektroenergetycznej Wrednich 
napiCć,  

e) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 51MN-Y i 50ZK, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
51MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
53KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy (przebudowC)  
w jej granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0m,  

g) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
51MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
42KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 42KD-L-Y, który 
uwzglCdni przebudowC w jej granicach 
istniej>cych rowów, koniecznoWć budowy w jej 
granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej, a teren drogi 
oznaczony symbolem 42KD-L-Y na odcinku 
podlegaj>cym zmianie zachowa szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0m,  

h) w granicach czCWci nieruchomoWci Piaski 37 
połoconych w liniach rozgraniczaj>cych terenu 
oznaczonego symbolem 51MN-Y, do czasu ich 
zabudowy i zagospodarowania zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym terenu, 
dopuszcza siC czasowe utrzymanie produkcji 
ogrodniczej i szkółkarskiej oraz składowania 
produktów rolnych, z zachowaniem ustaleM 
ogólnych i oznaczeM graficznych planu, jak dla 
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terenu oznaczonego symbolem MN-Y,  
z zastrzeceniem ceŚ 
- w granicach wskazanej powycej czCWci 

nieruchomoWci, dopuszcza siC budowC 
wył>cznie obiektów szklarni i tuneli 
foliowych zwi>zanych z czasow> funkcj> 
terenu i realizowanych jako obiekty 
zespolone lub niezespolone z brył> 
istniej>cego budynku mieszkalnego lub 
garacowo-gospodarczego,  

- w granicach wskazanej powycej czCWci 
nieruchomoWci, dopuszcza siC budowC 
budynku garacowo-gospodarczego 
zwi>zanych z czasow> funkcj> terenu, 
zgodnie z zasadami okreWlonymi w treWci 
ustaleM ogólnych planu albo zgodnie  
z punktem 3b,  

- wielkoWć utwardzonych, nieprzepuszczalnych 
powierzchni transportu wewnCtrznego (drogi, 
podjazdy, dojWcia itp.), w stosunku do 
powierzchni wskazanej powycej czCWci 
nieruchomoWci, nie moce przekraczać 20%,  

- wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, w stosunku do powierzchni 
wskazanej powycej czCWci nieruchomoWci, nie 
moce być mniejsza nic 50%,  

- wielkoWci powierzchni pod obiektami 
szklarni i tuneli foliowych połoconych  
w granicach wskazanej powycej czCWci 
nieruchomoWci, nie okreWla siC,  

- dopuszcza siC urz>dzania składów  
i składowisk zwi>zanych z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk>,  

- składy i składowiska zwi>zane z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk> oraz budowle 
rolnicze, słuc>ce przechowywaniu surowców, 
produktów i substancji mog>cych 
zanieczyszczać glebC i wody, nalecy 
szczelnie izolować od podłoca i zabezpieczyć 
teren przed ich przedostawaniem siC do 
Wrodowiska, takce w sytuacjach awaryjnych 
lub nadzwyczajnych,  

i) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” – ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu dróg 

publicznych: 
- z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 

53KD-L-Y (ul. Piaski),  
- z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 

42KD-L-Y (ul. Obozowa),  

b) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu 
drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
51aKDW-Y,  

c) poprzez teren oznaczony symbolem 51MN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 50ZK (w granicach działek 
budowlanych),  

d) odprowadzanie Wcieków sanitarnych z czCWci 
terenu oddalonej od terenu drogi oznaczonej 
symbolem 53KD-L-Y (działki budowlane 
obejmuj>ce teren 51MN-Y i 50ZK) moce 
wymagać zastosowania indywidualnego lub 
grupowego systemu pompowego (abonencki)  
z przetłoczeniem Wcieków do zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej zlokalizowanej w drogach 
publicznych. 

 
§ 130. Dla terenu oznaczonego symbolem 

51aKDW-Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi wewnCtrznej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  

z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenówŚ 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych – 7,0 m,  
b) obowi>zuje budowa drogi jako ci>gu pieszo-

jezdnego o przekroju jednoprzestrzennym  
z uwzglCdnieniem przebiegu istniej>cych sieci 
infrastruktury technicznej oraz z zachowaniem 
ci>głoWci urz>dzeM wodnych, z dopuszczeniem 
budowy przepustów i przejazdów nad tymi 
urz>dzeniami,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
51aKDW-Y z terenem 53KD-L-Y, o ile zmiana 
ta ma charakter regulacyjny i wynika  
z projektu budowlanego drogi oznaczonej 
symbolem 53KD-L-Y, który uwzglCdni 
koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej, przy czym teren drogi na odcinku 
podlegaj>cym zmianie musi zachować szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0 m,  

d) tereny w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” - ustalenia ogólne 
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 
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4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 

transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi wewnCtrznej do bezpoWrednio 

s>siaduj>cej od strony północno-wschodniej 
drogi publicznej oznaczonej symbolem 53KD-L-
Y (ulica Piaski) poprzez skrzycowania zwykłe,  

b) poprzez tereny oznaczone symbolami 51aKDW-
Y nalecy zapewnić dostCp do czCWci terenu 
oznaczonego symbolem 51MN-Y. 

 
§ 131. Dla terenu oznaczonego symbolem 52E-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren infrastruktury technicznej – 
urz>dzenia elektroenergetyczne – stacja 
transformatorowa ze zł>czem kablowym,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zabrania siCś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) urz>dzenia elektroenergetyczne – transformator 

sytuować w obiekcie stacji na poziomie terenu – 
stacja naziemna albo na słupie noWnym nad 
powierzchni> terenu – stacja słupowa,  

b) obiekt naziemnej stacji transformatorowej  
(w przypadku jego realizacji) nalecy wykonać 
jako: 
- budynek murowany lub w formie obiektu 

kontenerowego,  
- wysokoWć – jedna kondygnacja – do 3m,  
- dach dwu- lub wielospadowy,  

c) dopuszcza siC sytuowanie Wcian obiektu stacji 
(budynku/kontenera) bez otworów okiennych lub 
drzwiowych,  
w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> 
działk> budowlan> lub drogow>,  

d) w granicach terenu dopuszcza siC budowC zł>cza 
kablowego SN/nn,  

e) dopuszcza siC budowC ogrodzeM terenu – 
ogrodzenie wył>cznie acurowe,  

f) linie rozgraniczaj>ce teren oznaczony symbolem 
52E-Y z terenami s>siaduj>cymi, s> jednoczeWnie 
granicami działki budowlanej (teren oznaczony 
symbolem 52E-Y stanowi działkC budowlan>),  

g) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
52E-Y z terenem oznaczonym symbolem 53KD-
L-Y, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy (przebudowC)  
w jej granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0m,  

h) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
52E-Y z terenem oznaczonym symbolem 
59bMN-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu 
zagospodarowania terenu oznaczonego 
symbolem 52E-Y,  

i) teren w granicach: 
- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 

ustalenia ogólne rozdział 6,  
- wystCpowania szczególnych warunkach 

gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

j) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa bezpoWrednio z terenu drogi 
publicznej - z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 53KD-L-Y (ul. Piaski). 

 
§ 132. Dla terenu oznaczonego symbolem 53KD-L-

Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi publicznej – ulica 
klasy lokalnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – teren urz>dzeM 
wodnych – rowy lub kanały wraz z przepustami 
oraz inne urz>dzenia zgodnie z przepisami 
odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cychŚ  
- zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,  
- minimalna 14,0 m,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
53KD-L-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y (ul. Szamarzewskiego), 42KD-L-Y 
(ul. Obozowa), 47MN-Y, 49TUW, 51MN-Y, 
51aKDW-Y, 52E-Y, 54MN-Y, 55aZK, 56RM-
Y, 57MN-Y, 58MN-Y, 58aMN-Y, 58bKDW-Y, 
59MN-Y, 59aMN-Y, 59bMN-Y, 59cMN-Y, 
60KDW-Y, 60aKDW-Y, 60bKDW-Y, 
60cKDW-Y, 61MN-Y, 61aKDW-Y, 61bKDW-
Y, 62ZO, 64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, albo jej 
czCWci, który uwzglCdni koniecznoWć budowy 
(przebudowy) przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi oznaczony symbolem 
53KD-L-Y w kacdym przypadku, na odcinku 
podlegaj>cym zmianie musi zachować szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0m,  
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c) zakaz budowy drogi o przekroju 
jednoprzestrzennym,  

d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
53KD-L-Y (na wysokoWci terenu oznaczonego 
symbolem 51MN-Y), przewidzieć budowC 
zł>cza kablowego SN funkcjonuj>cego pomiCdzy 
stacjami transformatorowymi SN/nn,  

e) dopuszcza siC przebudowC (budowC) urz>dzeM 
wodnych – rowy lub kanały wraz z przepustami  
i przejazdami dla obsługi terenów przyległych, 
np. 69ZO, 70K-Y, 71MN-Y, wł>cznie  
z mocliwoWci> usytuowania w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 53KD-L-Y urz>dzeM 
wodnych przewidzianych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 64TUW (na odcinku 
bezpoWrednio s>siaduj>cym z terenem  
53KD-L-Y),  

f) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, zgodnie  
z rysunkiem planu – ustalenia ogólne  
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu – ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi do s>siaduj>cej od strony 

południowej drogi oznaczonej symbolem 27KD-
L-Y (ul. Szamarzewskiego), poprzez 
skrzycowanie zwykłe,  

b) wł>czenie drogi do s>siaduj>cej od strony 
północnej drogi oznaczonej symbolem 42KD-L-
Y (ul. Obozowa), poprzez skrzycowanie zwykłe,  

c) wł>czenie dróg wewnCtrznych do drogi 
publicznej oznaczonej symbolem 53KD-L-Y 
(ulica Piaski) poprzez skrzycowania zwykłe,  

d) poprzez teren oznaczony symbolem 53KD-L-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenów przyległych. 

 
§ 133. Dla terenu oznaczonego symbolem 53aKD-

L-Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi publicznej - fragment 
– ulica klasy lokalnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
53aKD-L-Y z terenem oznaczonym symbolem 
28MN i 27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
ulicy Piaski albo jej czCWci, który uwzglCdni 
koniecznoWć budowy (przebudowy) w jej 
granicach przewidywanych sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym teren 
drogi oznaczony symbolem 27KD-L-Y na 
odcinku podlegaj>cym zmianie musi zachować 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie 
mniejsz> nic 12, 0m,  

b) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, zgodnie  
z rysunkiem planu – ustalenia ogólne  
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu – ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi do s>siaduj>cej od strony 

północnej drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-
Y (ul. Szamarzewskiego), poprzez skrzycowanie 
zwykłe,  

b) droga oznaczona symbolem 53aKD-L-Y (ulica 
Piaski) ma swoj> kontynuacjC poza granicami 
obszaru objCtego planem,  

c) poprzez teren oznaczony symbolem 53aKD-L-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenów przyległych. 

 
§ 134. Dla terenu oznaczonego symbolem 54MN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 

symbolami 54MN-Y i 55ZK, z wyj>tkiem 
odcinka oznaczonego AB, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
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rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
54MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
53KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy (przebudowC)  
w jej granicach przewidywanych w planie sieci 
infrastruktury technicznej i urz>dzeM wodnych, 
przy czym teren drogi na odcinku podlegaj>cym 
zmianie musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

c) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, zgodnie  
z rysunkiem planu – ustalenia ogólne  
rozdział 9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu – ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu 

drogi publicznej – z ulicy klasy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 53KD-L-Y (ul. Piaski) 

b) poprzez teren oznaczony symbolem 54MN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 55ZK (w granicach działek 
budowlanych). 

 
§ 135. Dla terenu oznaczonego symbolem 55ZK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej  
w granicach działek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – tereny rolnicze, 
tereny zieleni przydomowej z dopuszczeniem 
realizacji urz>dzeM rekreacji indywidualnejś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 

symbolami 55ZK z terenem 54MN-Y,  
z wyj>tkiem odcinka oznaczonego AB, nie 
stanowi granicy działek budowlanych,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
55ZK z terenem oznaczonym symbolem 
49TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 49TUW, który 

uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

c) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, zgodnie  
z rysunkiem planu – ustalenia ogólne rozdział 
9,  

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 
z rysunkiem planu – ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa (poWrednio) z terenu drogi publicznej – 
ulica klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 53KD-L-
Y, (ul. Piaski), poprzez tereny oznaczone symbolem 
54MN-Y (w granicach działek budowlanych). 

 
§ 136. Dla terenu oznaczonego symbolem 55aZK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – tereny rolnicze 

oraz jako tereny zieleni przydomowej  
z dopuszczeniem realizacji urz>dzeM rekreacji 
indywidualnej; 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, dla 

którego zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okreWlono w przepisach rozdziału 
4, dodatkowo dopuszcza siC zagospodarowanie 
terenów jako zieleni przydomowej poprzez 
realizacjC urz>dzeM rekreacji indywidualnej np. 
kort o nawierzchni przepuszczalnej, jednak nie 
blicej nic 10, 0m od linii rozgraniczaj>cej tereny 
oznaczone symbolami 55aZK i 49TUW oraz nie 
blicej nic 20,0 m od linii rozgraniczaj>cej teren 
oznaczony symbolem 55aZK i pozostałe, 
s>siaduj>ce tereny,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
55aZK z terenem oznaczonym symbolem 53KD-
L-Y, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym teren 
drogi na odcinku podlegaj>cym zmianie musi 
zachować szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
nie mniejsz> nic 12,0 m,  
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c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
55aZK z terenem oznaczonym symbolem 
49TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 49TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

d) teren w granicach: 
- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 

z rysunkiem planu – ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu 

drogi publicznej - z ulicy klasy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 53KD-L-Y (ul. Piaski),  

b) dopuszcza siC obsługC transportow> poprzez 
teren oznaczony symbolem 56RM-Y i 49TUW  
z wykorzystaniem przepustu. 

 
§ 137. Dla terenu oznaczonego symbolem 56RM-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy zagrodowej  
w gospodarstwie,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje zakaz realizacji funkcji 

produkcyjnych, magazynowo-składowych (np. 
hurtownie) z wył>czeniem magazynów 
zwi>zanych z działalnoWci> gospodarstwa np. 
produktów rolnych,  

b) obowi>zuje zakaz urz>dzania składów  
i składowisk nie zwi>zanych z podstawowym 
przeznaczeniem terenu,  

c) składy i składowiska zwi>zane z podstawowym 
przeznaczeniem terenu oraz budowle rolnicze, 
słuc>ce przechowywaniu surowców, produktów  
i substancji mog>cych zanieczyszczać glebC  
i wody, nalecy szczelnie izolować od podłoca  
i zabezpieczyć teren przed ich przedostawaniem 
siC do Wrodowiska, takce w sytuacjach 
awaryjnych lub nadzwyczajnych,  

d) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych szklarni  
i tuneli foliowych usytuowanych w czCWci lub  
w całoWci poza liniami zabudowy,  

e) dopuszcza siC sytuowanie nowej lub 
wymienianej zabudowy garacowej  

i gospodarczej (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.) jako niezespolonej z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 

- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona  
z innym, juc istniej>cym budynkiem garacowym 
lub gospodarczym usytuowanym na tej działce 
(jako rozbudowa w jednej bryle),  

- gdy zostanie ona usytuowana jako oddalony od 
granic działki budowlanej i oddzielony od 
istniej>cej zabudowy, odrCbny obiekt garacowo-
gospodarczy, którego powierzchnia zabudowy  
w granicach tej działki nie przekroczy 500 m2,  

f) zagospodarowanie niezabudowanych  
i nieutwardzonych czCWci terenu jako zieleni 
przydomowej w formie ogrodów, sadów lub 
innej zieleni urz>dzonej, pełni>cej funkcje 
estetyczne i rekreacyjne z mocliwoWci> 
sytuowania obiektów małej architektury 
ogrodowej i ucytkowej, słuc>cych rekreacji 
codziennej - indywidualnej,  

g) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego 
dopuszcza siC realizacjC funkcji usług 
nieuci>cliwych zwi>zanych z działalnoWci> 
gospodarstwa np. usługi handlu (punkt 
sprzedacyŚ produktów rolnych, sadzonek roWlin, 
sprzCtu ogrodniczego itp.), usługi zwi>zane  
z obsług> firm, administracj>, ubezpieczeniami, 
bankowoWci>, rekreacj> itp., a takce kameralne 
pracownie artystyczne oraz małe zakłady 
usługowe typu fryzjer, szewc, krawiec itp.,  

h) powierzchnia ucytkowa funkcji usługowej 
realizowanej w zabudowie, w granicach 
terenu/nieruchomoWci/ gospodarstwa, nie moce 
przekroczyć 200 m2, przy czym w sytuacji 
lokalizacji funkcji usługowej w budynku 
mieszkalnym całkowita powierzchnia lokalu 
ucytkowego wykorzystywanego w ramach 
przeznaczenia uzupełniaj>cego nie moce 
przekroczyć 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego,  

i) w granicach terenu/gospodarstwa nalecy 
wyznaczyć co najmniej dwa miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych, przypadaj>ce na 
jedno gospodarstwo rodzinne / lokal mieszkalny, 
jednak nie wiCcej nic to wynika  
z przeznaczenia terenu i ogólnie przyjCtych 
potrzeb ucytkowych terenu, a w przypadku 
realizacji (lub istnienia) funkcji przeznaczenia 
uzupełniaj>cego dopuszczonego w ustaleniach 
planu – nieuci>cliwych usług, nalecy wyznaczyć 
dodatkowo, dla ich obsługi, jedno miejsce 
postojowe przypadaj>ce na kacde 40 m2 
powierzchni ucytkowej funkcji przeznaczenia 
uzupełniaj>cego – nieuci>cliwych usług,  

j) obowi>zuje zakaz tymczasowego sposobu 
zagospodarowania terenu,  

k) dopuszcza siC podział terenu stanowi>cego jedn> 
nieruchomoWć/gospodarstwo/działkC budowlan> 
na nie wiCcej nic dwie nieruchomoWci/działki 
budowlane/gospodarstwa z warunkiem 
zapewnienia kacdej z nich dostCpu do drogi 
publicznej i sieci infrastruktury technicznej,  
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l) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
56RM-Y z terenem oznaczonym symbolem 
53KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym teren 
drogi na odcinku podlegaj>cym zmianie musi 
zachować szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
nie mniejsz> nic 12,0 m,  

m) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
56RM-Y z terenem oznaczonym symbolem 
49TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 49TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

n) teren w granicach: 
- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 

z rysunkiem planu – ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa transportowa wył>cznie bezpoWrednio  

z terenu drogi publicznej – ulica klasy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 53KD-L-Y,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 56RM-Y  
i 49TUW (z wykorzystaniem przepustu) 
dopuszcza siC obsługC transportow> terenu 
oznaczonego symbolem 55aZK.  

 
§ 138. Dla terenu oznaczonego symbolem 57MN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia itp.) jako 

niezespolonej z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych),  
o ile w granicach tych działek nie ma 
oddzielonych od bryły budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego innych 
budynków garacowo-gospodarczych,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
57MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
53KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym 
droga na odcinku podlegaj>cym zmianie musi 
zachować szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
nie mniejsz> nic 12,0 m,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
57MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
49TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 49TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

d) w granicach czCWci działki gruntu o numerze 
ewidencyjnym 6 obrCb 14 połoconej w liniach 
rozgraniczaj>cych terenu oznaczonego 
symbolem 57MN-Y, do czasu jej zabudowy  
i zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym terenu, dopuszcza siC czasowe 
utrzymanie produkcji ogrodniczej i szkółkarskiej 
oraz składowania produktów rolnych,  
z zachowaniem ustaleM ogólnych i oznaczeM 
graficznych planu, jak dla terenu oznaczonego 
symbolem MN-Y, z zastrzeceniem ceŚ 
- w granicach czCWci działki gruntu wskazanej 

powycej, dopuszcza siC utrzymanie,  
z wyj>tkiem wskazanych do rozbiórki, oraz 
budowC budynków gospodarczych (np. 
kotłowni), garacowych, socjalnych, 
magazynów produktów rolnych, szklarni  
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i tuneli foliowych zwi>zanych z czasow> 
funkcj> terenu i realizowanych jako obiekty 
zespolone lub niezespolone z brył> 
istniej>cego budynku garacowo-
gospodarczego,  

- wielkoWci powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, w stosunku do powierzchni 
wskazanej powycej czCWci działki gruntu, nie 
moce być mniejsza nic 20%,  

- wielkoWci powierzchni pod obiektami 
szklarni i tuneli foliowych lub ich czCWci 
połoconych w granicach wskazanej powycej 
czCWci działki gruntu, nie okreWla siC,  

- dopuszcza siC urz>dzania składów  
i składowisk zwi>zanych z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk>,  

- składy i składowiska zwi>zane z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk> oraz budowle 
rolnicze, słuc>ce przechowywaniu surowców, 
produktów i substancji mog>cych 
zanieczyszczać glebC i wody, nalecy 
szczelnie izolować od podłoca i zabezpieczyć 
teren przed ich przedostawaniem siC do 
Wrodowiska, takce w sytuacjach awaryjnych 
lub nadzwyczajnych,  

- dopuszcza siC czasow> realizacjC funkcji 
usług zwi>zanych z tymczasow> 
działalnoWci> gospodarstwa ogrodniczego np. 
usługi handlu (punkt sprzedacyŚ produktów 
rolnych, sadzonek roWlin, sprzCtu 
ogrodniczego itp.), usługi zwi>zane z obsług> 
firmy, administracj>, projektowaniem 
ogrodów itp.,  

- powierzchnia ucytkowa funkcji usługowej 
realizowanej w zabudowie gospodarczej lub 
socjalnej, w granicach nieruchomoWci (cz. dz. 
Nr 6 obrCb 14) nie moce przekroczyć 100 m2,  

- w granicach nieruchomoWci (cz. dz. Nr 6 
obrCb 14) nalecy wyznaczyć co najmniej 
jedno miejsce postojowe przypadaj>ce na 
kacde 35 m2 powierzchni ucytkowej, 
tymczasowej funkcji usługowej,  

e) teren w granicach: 
- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 

z rysunkiem planu – ustalenia ogólne rozdział 
6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa wył>cznie bezpoWrednio z terenu drogi 
publicznej – z ulicy klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 53KD-L-Y. 

 
§ 139. Dla terenów oznaczonych symbolami 58MN-

Y, 58aMN-Y, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwych; 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenówŚ 
a) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej  
i gospodarczej (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.) jako niezespolonej z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych),  
o ile w granicach tych działek nie ma 
oddzielonych od bryły budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego innych 
budynków garacowo-gospodarczych,  

- gdy zostanie ona usytuowana jako jedyny  
w granicach działki budowlanej oraz 
oddalony od granic działki budowlanej  
i oddzielony od bryły budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, obiekt garacowo-
gospodarczy, którego powierzchnia 
zabudowy w granicach tej działki nie 
przekroczy 120, 0 m2,  

b) w granicach działki budowlanej wyznaczonej 
zgodnie z zasad> przedstawion> na rysunku 
planu w granicach terenu o symbolu 58MN-Y, to 
znaczy w ten sposób, ce obejmuje ona 
zasadnicz> czCWć działki gruntu o numerze 
ewidencyjnym 10/1 obrCb 307 lub w sposób 
zblicony do tej zasady, dopuszcza siC sytuowanie 
Wciany budynku mieszkalnego bez otworów 
okiennych i drzwiowych w odległoWci 1,5 m od 
południowej granicy tej działki, bCd>cej 
jednoczeWnie fragmentem północnej granicy 
działek budowlanych wyznaczonych z działki 
gruntu o numerze ewidencyjnym 10/2 obrCb 307, 
z zachowaniem przepisów odrCbnych  
i szczególnych,  

c) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 58MN-Y i 68ZK, z wyj>tkiem 
odcinka oznaczonego AB, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44 – 2798 – Poz. 451 
 

rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
58MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
53KD-L-Y oraz 58aMN-Y z terenem 
oznaczonym symbolem 53KD-L-Y, o ile zmiana 
ta ma charakter regulacyjny i wynika z projektu 
budowlanego drogi oznaczonej symbolem 
53KD-L-Y, który uwzglCdni koniecznoWć 
budowy w jej granicach przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej  
i urz>dzeM wodnych, przy czym droga na 
odcinku podlegaj>cym zmianie musi zachować 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie 
mniejsz> nic 12,0 m,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
58MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
64TUW oraz 58aMN-Y z terenem oznaczonym 
symbolem 64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 64TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

f) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
58MN-Y lub jego czCWci niezabudowanej  
i niezagospodarowanej zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym terenu,  
z wył>czeniem działki gruntu o numerze 
ewidencyjnym 10/1 obrCb 307 oraz w granicach 
terenu oznaczonego symbolem 58aMN-Y lub 
jego czCWci niezabudowanej  
i niezagospodarowanej zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym terenu,  
z wył>czeniem działki gruntu o numerze 
ewidencyjnym 5/1 obrCb 307, do czasu ich 
zabudowy i zagospodarowania zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym terenu, 
dopuszcza siC czasowe utrzymanie produkcji 
ogrodniczej i szkółkarskiej oraz składowania 
produktów rolnych, z zachowaniem ustaleM 
ogólnych i oznaczeM graficznych planu, jak dla 
terenu oznaczonego symbolem MN-Y,  
z zastrzeceniem ceŚ 
- w granicach kacdej z powycej wskazanych 

czCWci terenu oznaczonego symbolem 58MN-
Y i 58aMN-Y dopuszcza siC utrzymanie oraz 
budowC nowych budynków garacowo-
gospodarczych, socjalnych, magazynów 
produktów rolnych, obiektów szklarni i tuneli 
foliowych zwi>zanych z czasow> funkcj> 
terenu i realizowanych jako obiekty 
zespolone lub niezespolone z brył> budynku 
mieszkalnego, magazynowego lub garacowo-
gospodarczego, z zachowaniem linii 
zabudowy okreWlonych na rysunku planu  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 
58MN-Y i 58aMN-Y,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy okreWlona 
na rysunku planu w granicach terenu 

oznaczonego symbolem 58MN-Y i 58aMN-
Y, nie odnosi siC do obiektów szklarni i tuneli 
foliowych, za wyj>tkiem sytuacji gdy takie 
obiekty bCd> sytuowane od strony terenu 
oznaczonego symbolem 53KD-L-Y,  

- wielkoWć powierzchni zabudowy,  
z wył>czeniem powierzchni pod obiektami 
szklarni i tuneli foliowych, w stosunku do 
powierzchni kacdej z powycej wskazanych 
czCWci terenu oznaczonego symbolem 58MN-
Y i 58aMN-Y, nie moce przekraczać 30%,  

- wielkoWć utwardzonych, nieprzepuszczalnych 
powierzchni transportu wewnCtrznego (drogi, 
podjazdy, dojWcia itp.), w stosunku do 
powierzchni kacdej z powycej wskazanych 
czCWci terenu oznaczonego symbolem 58MN-
Y i 58aMN-Y, nie moce przekraczać 25%,  

- wielkoWci powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, w stosunku do powierzchni kacdej 
z powycej wskazanych czCWci terenu 
oznaczonego symbolem 58MN-Y i 58aMN-
Y, nie moce być mniejsza nic 30%,  

- wielkoWci powierzchni pod obiektami 
szklarni i tuneli foliowych lub ich czCWci 
połoconych w granicach kacdej z powycej 
wskazanych czCWci terenu oznaczonego 
symbolem 58MN-Y i 58aMN-Y, nie okreWla 
siC,  

- dopuszcza siC urz>dzania składów  
i składowisk zwi>zanych z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk>,  

- składy i składowiska zwi>zane z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk> oraz budowle 
rolnicze, słuc>ce przechowywaniu surowców, 
produktów i substancji mog>cych 
zanieczyszczać glebC i wody, nalecy 
szczelnie izolować od podłoca i zabezpieczyć 
teren przed ich przedostawaniem siC do 
Wrodowiska, takce w sytuacjach awaryjnych 
lub nadzwyczajnych,  

- dopuszcza siC czasow> realizacjC funkcji 
usług zwi>zanych z tymczasow> 
działalnoWci> gospodarstwa ogrodniczego np. 
usługi handlu (punkt sprzedacyŚ produktów 
rolnych, sadzonek roWlin, sprzCtu 
ogrodniczego itp.), usługi zwi>zane z obsług> 
firmy, administracj>, projektowaniem 
ogrodów itp.,  

- powierzchnia ucytkowa funkcji usługowej 
realizowanej w zabudowie gospodarczej, 
socjalnej lub mieszkaniowej w granicach 
nieruchomoWci/ gospodarstwa ogrodniczego 
nie moce przekroczyć 100 m2, przy czym  
w sytuacji lokalizacji funkcji usługowej  
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, 
całkowita powierzchnia lokalu ucytkowego 
wykorzystywanego w ramach przeznaczenia 
uzupełniaj>cego nie moce przekroczyć 30% 
powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego,  

- w granicach gospodarstwa 
ogrodniczego/nieruchomoWci nalecy 
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wyznaczyć co najmniej jedno miejsce 
postojowe przypadaj>ce na kacde 35 m2 
powierzchni ucytkowej, tymczasowej funkcji 
usługowej,  

g) tereny w granicach: 
- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 

ustalenia ogólne rozdział 6,  
- wystCpowania szczególnych warunkach 

gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  

a) obsługa transportowaŚ 
- z terenu drogi publicznej – ulica klasy 

lokalnej, oznaczonej symbolem 53KD-L-Y,  
- dla czCWci terenów z drogi wewnCtrznej 

oznaczonej symbolem 58bKDW-Y,  
b) obsługC transportow> działek budowlanych, 

które nie s>siaduj> bezpoWrednio z terenem drogi 
publicznej oznaczonej symbolem53KD-L-Y, 
nalecy realizować wył>cznie z terenu 
wyznaczonej w planie drogi 
wewnCtrznej58bKDW-Y,  

c) poprzez teren oznaczony symbolem 58MN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 68ZK (w granicach działek 
budowlanych lub w granicach własnoWci). 

 
§ 140. Dla terenu oznaczonego symbolem 

58bKDW-Y ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren drogi wewnCtrznej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  

z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych – 8,0 m,  
b) obowi>zuje budowa drogi jako ci>gu pieszo-

jezdnego o przekroju jednoprzestrzennym  
z uwzglCdnieniem przebiegu i zachowania 
ci>głoWci urz>dzeM wodnych, z dopuszczeniem 
budowy przepustów i przejazdów nad tymi 
urz>dzeniami,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
58bKDW-Y z terenem oznaczonym symbolem 
64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 64TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
58bKDW-Y z terenem 53KD-L-Y, o ile zmiana 
ta ma charakter regulacyjny i wynika z projektu 
budowlanego drogi oznaczonej symbolem 
53KD-L-Y, który uwzglCdni koniecznoWć 
budowy w jej granicach przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej  
i urz>dzeM wodnych, przy czym teren drogi 
53KD-L-Y na odcinku podlegaj>cym zmianie 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

e) teren w granicach: 
- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 

ustalenia ogólne rozdział 6,  
- wystCpowania szczególnych warunkach 

gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie drogi wewnCtrznej oznaczonej 

symbolem 58bKDW-Y do bezpoWrednio 
s>siaduj>cej od strony zachodniej drogi 
publicznej oznaczonej symbolem 53KD-L-Y 
(ulica Piaski) poprzez skrzycowania zwykłe,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 58bKDW-Y 
nalecy zapewnić dostCp do czCWci terenów 
oznaczonych symbolami 58MN-Y i 58aMN-Y,  
a takce do terenu oznaczonego symbolem 
64TUW i 67ZK. 

 
§ 141. Dla terenów oznaczonych symbolami 59MN-

Y, 59aMN-Y, 59bMN-Y, 59cMN-Y ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia itp.) jako 
niezespolonej z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
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zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych),  
o ile w granicach tych działek nie ma 
oddzielonych od bryły budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego innych 
budynków garacowo-gospodarczych,  

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
59MN-Y, budynek mieszkalny połocony przy 
ulicy Piaski Nr 8 jest wpisany do gminnej 
ewidencji zabytków i podlega ochronie 
konserwatorskiej, w tym m.in.: 
- obowi>zuje zakaz nadbudowy istniej>cego 

budynku mieszkalnego podlegaj>cego 
ochronie konserwatorskiej, a takce 
wprowadzania zmian w zakresie rodzaju  
i kolorystyki jego elewacji oraz geometrii 
dachu,  

- wymagane docelowe dostosowanie 
istniej>cego, przybudowanego 
budynku/pomieszczenia mieszkalnego oraz 
istniej>cych budynków garacowo-
gospodarczych, pod wzglCdem gabarytów, 
kompozycji bryły, kolorystyki, rodzaju 
elewacji i dachu, do budynku mieszkalnego 
podlegaj>cego ochronie konserwatorskiej,  

- w przypadku budowy budynku garacowo-
gospodarczego, zgodnie z warunkami 
okreWlonymi w planie, wymagane jest 
nawi>zanie pod wzglCdem gabarytów, 
kompozycji bryły, rodzaju elewacji i dachu 
do budynku mieszkalnego podlegaj>cego 
ochronie konserwatorskiej,  

- roboty budowlane wykonywane w granicach 
działki budowlanej, wyznaczonej zgodnie  
z zasad> okreWlon> na rysunku planu z działki 
gruntu o numerze ewidencyjnym 9 obrCb 
307, na której znajduje siC budynek 
podlegaj>cy ochronie konserwatorskiej, 
wymagaj> opinii właWciwego konserwatora 
zabytków,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
59MN-Y, 59aMN-Y, 59bMN-Y, 59cMN-Y  
z terenem oznaczonym symbolem 53KD-L-Y,  
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym teren 
drogi na odcinku podlegaj>cym zmianie musi 
zachować szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
nie mniejsz> nic 12, 0m,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
59MN-Y, 59aMN-Y, 59bMN-Y, 59cMN-Y  
z terenem oznaczonym symbolem 64TUW, o ile 
zmiana ta ma charakter regulacyjny i wynika  

z projektu urz>dzeM wodnych usytuowanych  
w granicach całego terenu oznaczonego 
symbolem 64TUW, który uwzglCdni m.in. 
odpływ wód melioracyjnych, drenacowych czy 
filtracyjnych (opadowych i roztopowych) ze 
zlewni przez te urz>dzenia obsługiwanej,  

e) tereny w granicach: 
- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 

ustalenia ogólne rozdział 6,  
- wystCpowania szczególnych warunkach 

gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa z terenu drogi publicznej – 

ulica klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 
53KD-L-Y,  

b) obsługa transportowaŚ 
- dla czCWci terenów oznaczonych symbolem 

59MN-Y i 59aMN-Y z drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem 60KDW-Y,  

- dla czCWci terenu oznaczonego symbolem 
59aMN-Y z drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem 60aKDW-Y,  

- dla czCWci terenów oznaczonych symbolem 
59aMN-Y i 59bMN-Y z drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem 60bKDW-Y,  

- dla czCWci terenów oznaczonych symbolem 
59bMN-Y i 59cMN-Y z drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem 60cKDW-Y. 

 
§ 142. Dla terenów oznaczonych symbolami 

60KDW-Y, 60aKDW-Y, 60bKDW-Y, 60cKDW-Y 
ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe – teren dróg wewnCtrznych,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  

z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenówŚ 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych – 8, 0m,  
b) obowi>zuje budowa drogi jako ci>gu pieszo-

jezdnego o przekroju jednoprzestrzennym  
z uwzglCdnieniem przebiegu i zachowania 
ci>głoWci urz>dzeM wodnych, z dopuszczeniem 
budowy przepustów i przejazdów nad tymi 
urz>dzeniami,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej tereny oznaczone symbolami 
60KDW-Y, 60aKDW-Y, 60bKDW-Y, 
60cKDW-Y z terenem 53KD-L-Y, o ile zmiana 
ta ma charakter regulacyjny i wynika z projektu 
budowlanego drogi oznaczonej symbolem 
53KD-L-Y, który uwzglCdni koniecznoWć 
budowy w jej granicach przewidywanych  
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w planie sieci infrastruktury technicznej  
i urz>dzeM wodnych, przy czym teren drogi 
53KD-L-Y na odcinku podlegaj>cym zmianie 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

d) tereny w granicach: 
- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 

ustalenia ogólne rozdział 6,  
- wystCpowania szczególnych warunkach 

gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie dróg wewnCtrznych oznaczonych 

symbolami 60KDW-Y, 60aKDW-Y, 60bKDW-
Y i 60cKDW-Y do bezpoWrednio s>siaduj>cej od 
strony zachodniej drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 53KD-L-Y (ulica Piaski) poprzez 
skrzycowania zwykłe,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 60KDW-Y 
nalecy zapewnić dostCp do czCWci terenów 
oznaczonych symbolami 59MN-Y i 59aMN-Y,  
a takce do terenu oznaczonego symbolem 
64TUW i 65MN-Y,  

c) poprzez teren oznaczony symbolem 60aKDW-Y 
nalecy zapewnić dostCp do czCWci terenu 
oznaczonego symbolem 59aMN-Y, a takce do 
terenu oznaczonego symbolem 64TUW i 65MN-
Y,  

d) poprzez teren oznaczony symbolem 60bKDW-Y 
nalecy zapewnić dostCp do czCWci terenów 
oznaczonych symbolami 59aMN-Y i 59bMN-Y, 
a takce do terenu oznaczonego symbolem 
64TUW i 65MN-Y,  

e) poprzez teren oznaczony symbolem 60cKDW-Y 
nalecy zapewnić dostCp do czCWci terenów 
oznaczonych symbolami 59bMN-Y i 59cMN-Y, 
a takce do terenu oznaczonego symbolem 
64TUW i 65MN-Y. 

 
§ 143. Dla terenu oznaczonego symbolem 61MN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia itp.) jako 
niezespolonej z brył> budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 

garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych),  
o ile w granicach tych działek nie ma 
oddzielonych od bryły budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego innych 
budynków garacowo-gospodarczych,  

b) w granicach działki budowlanej wyznaczonej 
zgodnie z zasad> przedstawion> na rysunku 
planu,  
to znaczy z czCWci działki gruntu o numerze 
ewidencyjnym 3/3 oraz działki 3/5 obrCb 305 lub 
w sposób zblicony do tej zasady, dopuszcza siC 
sytuowanie Wciany budynku mieszkalnego bez 
otworów okiennych i drzwiowych w odległoWci 
1, 5m od południowej granicy tej działki 
budowlanej lub bezpoWrednio przy tej granicy, 
bCd>cej jednoczeWnie północn> granic> działki 
budowlanej wyznaczonej z działki gruntu  
o numerze ewidencyjnym 3/6 obrCb 305,  
z zachowaniem przepisów odrCbnych  
i szczególnych,  

c) w granicach działki budowlanej wyznaczonej 
zgodnie z zasad> przedstawion> na rysunku 
planu, to znaczy z czCWci działek gruntu  
o numerach ewidencyjnych 3/1 i 2 obrCb 305 lub 
w sposób zblicony do tej zasady, dopuszcza siC 
sytuowanie Wciany budynku bez otworów 
okiennych i drzwiowych w odległoWci 1,5 m od 
północnej linii rozgraniczaj>cej teren oznaczony 
symbolem 61MN-Y z terenem 62ZO, lub 
bezpoWrednio przy tej linii – granicy (zgodnie  
z lini> zabudowy),  

d) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 61MN-Y i 63ZK nie stanowi granicy 
działki budowlanej,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
61MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
53KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym teren 
drogi na odcinku podlegaj>cym zmianie musi 
zachować szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
nie mniejsz> nic 12,0 m,  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
61MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
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61aKDW-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 61aKDW-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej, przy czym droga na odcinku 
podlegaj>cym zmianie musi zachować szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic  
6,0 m oraz musi umocliwiać doprowadzenie 
niezbCdnych sieci infrastruktury technicznej do 
s>siaduj>cej zabudowy i działek budowlanych 
połoconych w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 61MN-Y, o ile ich uzbrojenie nie jest 
mocliwe bezpoWrednio z terenu oznaczonego 
symbolem 53KD-L-Y lub 61bKDW-Y,  

g) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
61MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 64TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

h) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, zgodnie  
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne rozdział 
9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych (w tym zwłaszcza  
w granicach działki gruntu  
o numerze ewidencyjnym 4/2 oraz we 
wschodniej czCWć działek gruntu o numerach 
ewidencyjnych 4/1, 5, 6 obrCb 305) - 
ustalenia ogólne rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu 

drogi publicznej – ulica klasy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 53KD-L-Y,  

b) obsługa transportowaŚ 
- dla czCWci terenu oznaczonego 61MN-Y  

z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
61aKDW-Y,  

- dla czCWci terenu oznaczonego 61MN-Y  
z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
61bKDW-Y,  

c) obsługC transportow> działek budowlanych, 
które nie s>siaduj> bezpoWrednio z terenem drogi 
publicznej oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, 
nalecy realizować wył>cznie z terenów 
wyznaczonych w planie dróg wewnCtrznych, 
odpowiednio 61aKDW-Y lub 61bKDW-Y, do 
których te działki bezpoWrednio przylegaj>,  

d) poprzez teren oznaczony symbolem 61MN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 63ZK (w granicach działek 
budowlanych) i 62ZO (w granicach własnoWci). 

 
§ 144. Dla terenu oznaczonego symbolem 

61aKDW-Y, 61bKDW-Y ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ 

a) podstawowe – teren dróg wewnCtrznych,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zgodnie  

z przepisami odrCbnymi i szczególnymiś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenówŚ 
a) szerokoWć terenu drogi w liniach 

rozgraniczaj>cychŚ 
- 61aKDW-Y - zmienna zgodnie z rysunkiem 

planu lecz nie mniejsza nic 6,0 m,  
- 61bKDW-Y – 8,0 m,  

b) obowi>zuje budowa drogi jako ci>gu pieszo-
jezdnego o przekroju jednoprzestrzennym 

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
61aKD-DW-Y, 61bKD-DW-Y z terenem 
oznaczonym symbolem 53KD-L-Y, o ile zmiana 
ta ma charakter regulacyjny i wynika z projektu 
budowlanego drogi oznaczonej symbolem 
53KD-L-Y, który uwzglCdni koniecznoWć 
budowy w jej granicach przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej  
i urz>dzeM wodnych, przy czym teren drogi 
53KD-L-Y na odcinku podlegaj>cym zmianie 
musi zachować szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 12,0 m,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
61aKDW-Y z terenem oznaczonym symbolem 
61MN-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 61aKDW-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej, przy czym droga na odcinku 
podlegaj>cym zmianie musi zachować szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic  
6,0 m oraz musi umocliwiać doprowadzenie 
niezbCdnych sieci infrastruktury technicznej do 
s>siaduj>cej zabudowy i działek budowlanych 
połoconych w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 61MN-Y, o ile ich uzbrojenie nie jest 
mocliwe bezpoWrednio z terenu oznaczonego 
symbolem 53KD-L-Y lub 61bKDW-Y,  

e) tereny w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, zgodnie  
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z rysunkiem planu - ustalenia ogólne  
rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) wł>czenie dróg wewnCtrznych oznaczonych 

symbolami 61aKDW-Y i 61bKDW-Y do drogi 
publicznej oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, 
poprzez skrzycowania zwykłe,  

b) poprzez teren dróg wewnCtrznych oznaczonych 
symbolami 61aKDW-Y i 61bKDW-Y nalecy 
zapewnić dostCp do zabudowy i działek 
budowlanych połoconych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 61MN-Y, o ile ich 
obsługa transportowa nie jest mocliwa 
bezpoWrednio z terenu drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 53KD-L-Y. 

 
§ 145. Dla terenu oznaczonego symbolem 62ZO, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni ochronnej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zabrania siCś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje zakaz wznoszenia ogrodzeM  

w obrCbie skłonu zbocza,  
b) obowi>zuje utrzymanie ogólnodostCpnego 

charaktery terenu, co najmniej w czCWci przez 
któr> przebiega oznaczony na rysunku planu, 
ci>g pieszy,  

c) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewów,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
62ZO z terenem oznaczonym symbolem 53KD-
L-Y, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu budowlanego drogi 
oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej i urz>dzeM wodnych, przy czym teren 
drogi na odcinku podlegaj>cym zmianie musi 
zachować szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
nie mniejsz> nic 12,0 m,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 

rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
62ZO z terenem oznaczonym symbolem 63ZK,  
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny,  
a zagospodarowanie terenu nie doprowadzi do 
naruszenia statecznoWci skarpy objCtej granic> 
terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych,  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
62ZO z terenem oznaczonym symbolem 
64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 64TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

g) teren w granicach: 
- wewnCtrznego terenu ochrony poWredniej 

komunalnego ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko”, zgodnie  
z rysunkiem planu - ustalenia ogólne rozdział 
9,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6; 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa transportowa bezpoWrednio z terenu 

drogi publicznej –ulica klasy lokalnej, oznaczona 
symbolem53KD-L-Y,  

b) dostCp do terenu 62ZO poprzez teren oznaczony 
symbolem 61MN-Y i 63ZK (w granicach 
własnoWci). 

 
§ 146. Dla terenu oznaczonego symbolem 63ZK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej  
w granicach działek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – tereny rolnicze, 
tereny zieleni przydomowej z urz>dzeniami 
rekreacji indywidualnej; 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 

symbolami 63ZK i 61MN-Y nie stanowi granicy 
działki budowlanej,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
63ZK z terenem oznaczonym symbolem 62ZO,  
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny,  
a zagospodarowanie terenu nie doprowadzi do 
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naruszenia statecznoWci skarpy objCtej granic> 
terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
63ZK z terenem oznaczonym symbolem 
64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 64TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

d) teren w granicach strefy OW - obserwacji 
archeologicznej – ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa (poWrednio) z terenu drogi 

wewnCtrznej oznaczonej symbolem 61bKDW-Y, 
poprzez tereny oznaczone symbolem 61MN-Y 
(w granicach działek budowlanych),  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 63ZK nalecy 
zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 62ZO (w granicach własnoWci). 

 
§ 147. Dla terenu oznaczonego symbolem 64TUW, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren urz>dzeM wodnych  
z infrastruktur> towarzysz>c> - rów wraz  
z budowlami zwi>zanymi z nim funkcjonalnie,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – teren pasa 
technicznego dla realizacji podziemnych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje zagospodarowanie terenu poprzezŚ 

- budowC oraz utrzymanie, z mocliwoWci> 
rozbudowy i przebudowy (jako kanały), 
urz>dzeM wodnych oraz innych obiektów  
i urz>dzeM zwi>zanych z gospodark> wodn>, 
a takce przepustów i przejazdów dla obsługi 
terenów przyległych,  

- zapewnienie dostCpu do urz>dzeM wodnych,  
- zagospodarowanie terenu zieleni>,  

b) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, 
dopuszcza siC zagospodarowanie terenu poprzez 
budowC oraz utrzymanie, z mocliwoWci> 
rozbudowy i przebudowy, podziemnych sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
zwi>zanych jak i niezwi>zanych (przesyłowych) 
z obsług> techniczn> terenu,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 

64TUW z terenem oznaczonym symbolem 
53KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, 
uwzglCdniaj>cego przebieg urz>dzeM wodnych 
oraz koniecznoWć budowy przewidywanych  
w planie sieci infrastruktury technicznej, przy 
czym teren drogi oznaczonej symbolem 53KD-
L-Y na odcinku podlegaj>cym zmianie musi 
zachować szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
nie mniejsz> nic 12, 0m,  

d) dopuszcza siC usytuowanie przewidzianych  
w granicach terenu oznaczonego symbolem 
64TUW urz>dzeM wodnych – rowy lub kanały 
wraz z przepustami i przejazdami dla obsługi 
terenów przyległych np. 69ZO, 70K-Y, 71MN-Y 
(na odcinku bezpoWrednio s>siaduj>cym  
z terenem 53KD-L-Y), w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 53KD-L-Y,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
64TUW z terenem oznaczonym symbolem 
58MN-Y, 58aMN-Y, 58bKDW-Y, 59MN-Y, 
59aMN-Y, 59bMN-Y, 59cMN-Y, 60KDW-Y, 
60bKDW-Y, 60cKDW-Y, 61MN-Y, 62ZO, 
63ZK, 65MN-Y, 66ZK, 67ZK, 68ZK, o ile 
zmiana ta ma charakter regulacyjny i wynika  
z projektu urz>dzeM wodnych usytuowanych  
w granicach całego terenu oznaczonego 
symbolem 64TUW, który uwzglCdni m.in. 
odpływ wód melioracyjnych, drenacowych czy 
filtracyjnych (opadowych i roztopowych) ze 
zlewni przez te urz>dzenia obsługiwanej,  

f) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
64TUW z terenem oznaczonym symbolem 
69ZO, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu urz>dzeM wodnych 
usytuowanych w granicach całego terenu 
oznaczonego symbolem 64TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej, a takce uwarunkowania 
wynikaj>ce  
z wystCpowania terenów zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych,  

g) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
64TUW z terenem oznaczonym symbolem 70K-
Y, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i wynika z projektu urz>dzeM wodnych 
usytuowanych w granicach terenu oznaczonego 
symbolem 64TUW lub z projektu 
zagospodarowania terenu oznaczonego 
symbolem 70K-Y i co najmniej z koncepcji 
zagospodarowania przyległych do 70K-Y, 
fragmentów terenów oznaczonych symbolami 
53KD-L-Y, 64TUW i 69ZO, które uwzglCdni> 
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m.in. odpływ wód melioracyjnych, drenacowych 
czy filtracyjnych (opadowych i roztopowych) ze 
zlewni przez te urz>dzenia wodne obsługiwanej, 
koniecznoWć budowy przewidywanych w planie 
sieci infrastruktury technicznej i urz>dzeM 
wodnych oraz uwarunkowania wynikaj>ce  
z wystCpowania terenów zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych,  

h) teren w granicach: 
- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 

ustalenia ogólne rozdział 6,  
- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 

ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - 
ustalenia ogólne rozdział 9ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa transportowaŚ 

- z terenu drogi publicznej - z ulicy klasy 
lokalnej oznaczonej symbolem 53KD-L-Y 
(ul. Piaski),  

- z terenu dróg wewnCtrznych oznaczonych 
symbolami 58bKDW-Y, 60KDW-Y, 
60bKDW-Y, 60cKDW-Y,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 64TUW 
nalecy zapewnić dostCp do terenów oznaczonych 
symbolami 65MN-Y, 67ZK, 69ZO, 70K-Y, 
71MN-Y, z wykorzystaniem przepustów  
i przejazdów dla obsługi terenów przyległych. 

 
§ 148. Dla terenu oznaczonego symbolem 65MN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zabrania siCś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 

na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
65MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 64TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej oraz zapewnienie prawidłowych 
dojazdów do działek budowlanych 
zlokalizowanych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 65MN-Y,  

b) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 65MN-Y z terenem 66ZK, nie 
stanowi granicy działek budowlanych,  

c) teren w granicach: 

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6,  

- wystCpowania szczególnych warunkach 
gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowaŚ 

- z terenu drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem 60KDW-Y poprzez teren 64TUW 
(przejazd z przepustem),  

- z terenu drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem 60bKDW-Y poprzez teren 
64TUW (przejazd z przepustem),  

- z terenu drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem 60cKDW-Y poprzez teren 
64TUW (przejazd z przepustem),  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 65MN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu 66ZK  
(w granicach działek budowlanych),  

c) odprowadzanie Wcieków sanitarnych moce 
wymagać zastosowania indywidualnego lub 
grupowego systemu pompowego (abonencki)  
z przetłoczeniem Wcieków do zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej. 

 
§ 149. Dla terenu oznaczonego symbolem 66ZK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej  
w granicach działek budowlanych,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – tereny rolnicze, 
tereny zieleni przydomowej z urz>dzeniami 
rekreacji indywidualnej; 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, dla 

którego zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okreWlono w przepisach rozdziału 
4, dodatkowo dopuszcza siC zagospodarowanie 
terenów zieleni przydomowej poprzez realizacjC 
urz>dzeM rekreacji indywidualnej np. kort  
o nawierzchni przepuszczalnej, jednak nie blicej 
nic 10,0 m od linii rozgraniczaj>cej tereny 
oznaczone symbolami 66ZK z terenem 65MN-Y,  

b) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewów,  

c) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 
symbolami 66ZK z terenem 65MN-Y, nie 
stanowi granicy działek budowlanych,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
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rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
66ZK z terenem oznaczonym symbolem 
64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 64TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
66ZK z terenem oznaczonym symbolem 69ZO,  
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i nie przekroczy w kierunku wschodnim linii 
dolnego załomu skłonu zbocza (69ZO),  
a zagospodarowanie terenu nie doprowadzi do 
naruszenia statecznoWci skarpy objCtej granic> 
terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych,  

f) teren w granicach strefy OW - obserwacji 
archeologicznej – ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej –  
- obsługa transportowa (poWrednio) z terenu dróg 

wewnCtrznych oznaczonych symbolami 
60KDW-Y, 60bKDW-Y, 60cKDW-Y, poprzez 
tereny oznaczone symbolem 64TUW (przejazd  
z przepustem) oraz poprzez teren 65MN-Y  
(w granicach działek budowlanych),  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 66ZK nalecy 
zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 69ZO (w granicach własnoWci). 

 
§ 150. Dla terenu oznaczonego symbolem 67ZK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – tereny rolnicze, 

tereny zieleni przydomowej z urz>dzeniami 
rekreacji; 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w ramach przeznaczenia uzupełniaj>cego, dla 

którego zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okreWlono w przepisach rozdziału 
4, dodatkowo dopuszcza siC zagospodarowanie 
terenów zieleni przydomowej poprzez realizacjC 
urz>dzeM rekreacji np. kort o nawierzchni 
przepuszczalnej, jednak nie blicej nic 15,0 m od 
linii rozgraniczaj>cej tereny oznaczone 
symbolami 67ZK i 64TUW,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
67ZK z terenem oznaczonym symbolem 

64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 64TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
67ZK z terenem oznaczonym symbolem 69ZO,  
o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i nie przekroczy w kierunku wschodnim linii 
dolnego załomu skłonu zbocza (69ZO),  
a zagospodarowanie terenu nie doprowadzi do 
naruszenia statecznoWci skarpy objCtej granic> 
terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych,  

d) teren w granicach strefy OW - obserwacji 
archeologicznej – ustalenia ogólne rozdział 6,  

e) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
67ZK, do czasu jego zagospodarowania zgodnie 
z przeznaczeniem podstawowym, dopuszcza siC 
czasowe utrzymanie produkcji ogrodniczej  
i szkółkarskiej oraz składowania produktów 
rolnych, z zachowaniem ustaleM ogólnych  
i oznaczeM graficznych planu, jak dla terenu 
oznaczonego symbolem ZK, z zastrzeceniem ceŚ 
- dopuszcza siC urz>dzania składów  

i składowisk zwi>zanych z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk>,  

- składy i składowiska zwi>zane z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk> oraz budowle 
rolnicze, słuc>ce przechowywaniu surowców, 
produktów i substancji mog>cych 
zanieczyszczać glebC i wody, nalecy 
szczelnie izolować od podłoca i zabezpieczyć 
teren przed ich przedostawaniem siC do 
Wrodowiska, takce w sytuacjach awaryjnych 
lub nadzwyczajnych; 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa (poWrednio) z terenu drogi 

wewnCtrznej oznaczonej symbolem 58bKDW-Y, 
poprzez tereny oznaczone symbolem 64TUW 
(przejazd z przepustem),  

b) dostCp do terenu (dojWcie w granicach własnoWci 
od strony wschodniej) z terenu drogi publicznej - 
ulica Smukalska.  

 
§ 151. Dla terenu oznaczonego symbolem 68ZK, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni krajobrazowej  
w granicach działki budowlanej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – tereny rolnicze, 
tereny zieleni przydomowej z urz>dzeniami 
rekreacji indywidualnej; 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
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w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) linia rozgraniczaj>ca tereny oznaczone 

symbolami 68ZK z terenem 58MN-Y,  
z wył>czeniem odcinka AB, nie stanowi granicy 
działek budowlanych,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
68ZK z terenem oznaczonym symbolem 
64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach całego 
terenu oznaczonego symbolem 64TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej,  

c) teren w granicach strefy OW - obserwacji 
archeologicznej – ustalenia ogólne rozdział 6,  

d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
68ZK, do czasu jego zagospodarowania zgodnie 
z przeznaczeniem podstawowym, dopuszcza siC 
czasowe utrzymanie produkcji ogrodniczej  
i szkółkarskiej oraz składowania produktów 
rolnych, z zachowaniem ustaleM ogólnych  
i oznaczeM graficznych planu, jak dla terenu 
oznaczonego symbolem ZK, z zastrzeceniem ceŚ 
- dopuszcza siC urz>dzania składów  

i składowisk zwi>zanych z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk>,  

- składy i składowiska zwi>zane z produkcj> 
ogrodnicz> i szkółkarsk> oraz budowle 
rolnicze, słuc>ce przechowywaniu surowców, 
produktów i substancji mog>cych 
zanieczyszczać glebC i wody, nalecy 
szczelnie izolować od podłoca i zabezpieczyć 
teren przed ich przedostawaniem siC do 
Wrodowiska, takce w sytuacjach awaryjnych 
lub nadzwyczajnych; 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa (poWrednio) z terenu drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem 58bKDW-Y, poprzez teren 
oznaczony symbolem 58MN-Y (w granicach działki 
budowlanej). 

 
§ 152. Dla terenu oznaczonego symbolem 69ZO, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zieleni ochronnej,  
b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zabrania siCś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz wznoszenia ogrodzeM  
w obrCbie skłonu zbocza,  

b) dopuszcza siC prowadzenie ci>gów pieszych 
(przejWcia, schody), o ile nie zagraca to 
stabilnoWci i trwałoWci zbocza,  

c) w projekcie zagospodarowania terenu oraz  
w sposobie urz>dzenia terenu nalecy uwzglCdnić 
przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej, wył>czaj>c tC czCWć terenu (strefC) 
odpowiednio zŚ zabudowy, budowy trwałych 
nawierzchni oraz wprowadzania nasadzeM drzew 
i krzewów,  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
69ZO z terenem oznaczonym symbolem 66ZK, 
67ZK, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny  
i nie przekroczy w kierunku wschodnim linii 
dolnego załomu skłonu zbocza,  
a zagospodarowanie terenu nie doprowadzi do 
naruszenia statecznoWci skarpy objCtej granic> 
terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych,  

e) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
69ZO z terenem oznaczonym symbolem 
64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 64TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej, uwarunkowania wynikaj>ce  
z wystCpowania terenów zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych oraz 
zagospodarowanie terenów s>siaduj>cych 
oznaczonych symbolami: 70K-Y, 71MN-Y  
i 53KD-L-Y na odcinku stykaj>cym siC 
wzdłucnie z terenem 64TUW,  

f) teren w granicach: 
- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 

ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9,  
- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 

z rysunkiem planu – ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 
ustalenia ogólne rozdział 6ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa (poWrednio) z terenu drogi 

publicznej – ulica klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 53KD-L-Y, (ul. Piaski), poprzez 
tereny oznaczone symbolem 64TUW (przejazdy 
z przepustami) oraz poprzez teren oznaczony 
symbolem 71MN (w granicach własnoWci),  

b) dostCp poprzez teren oznaczone symbolem 
72MN-Y (w granicach własnoWci),  

c) dostCp poprzez teren oznaczony symbolem 
66ZK, 67ZK (w granicach własnoWci),  
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d) dostCp (w granicach własnoWci od strony 
wschodniej ) z terenu drogi publicznej - ulica 
Smukalska. 

 
§ 153. Dla terenu oznaczonego symbolem 70K-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren infrastruktury technicznej – 
urz>dzenia kanalizacyjne – pompownia/tłocznia 
Wcieków,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – zabrania siCś 
2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 

rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC budowC ogrodzeM terenu – 

ogrodzenie wył>cznie acurowe,  
b) linie rozgraniczaj>ce teren oznaczony symbolem 

70K-Y z terenami s>siaduj>cymi, s> 
jednoczeWnie granicami działki budowlanej 
(teren oznaczony symbolem 70K-Y stanowi 
działkC budowlan>),  

c) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
70K-Y z terenem oznaczonym symbolem 
64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu 
zagospodarowania terenu oznaczonego 
symbolem 70K-Y i co najmniej  

z koncepcji zagospodarowania przyległych do 70K-
Y, fragmentów terenów oznaczonych symbolami 
53KD-L-Y, 64TUW i 69ZO, która uwzglCdni 
koniecznoWć budowy przewidywanych w planie 
sieci infrastruktury technicznej i urz>dzeM 
wodnych oraz wystCpowanie terenów 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych,  

d) dopuszcza siC przebudowC (budowC) urz>dzeM 
wodnych – rowy lub kanały wraz z przepustami  
i przejazdami dla obsługi terenu 70K-Y,  
z mocliwoWci> usytuowania w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 70K-Y urz>dzeM 
wodnych przewidzianych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 64TUW (na odcinku 
bezpoWrednio s>siaduj>cym z terenem 53KD-L-
Y),  

e) teren w granicach: 
- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 

ustalenia ogólne rozdział 6,  
- wystCpowania szczególnych warunkach 

gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11, w tym zagrocony osuwaniem siC 
mas ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej - obsługa 
transportowa (poWrednio) z terenu drogi publicznej – 
ulica klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 53KD-L-
Y, poprzez teren oznaczony 64TUW (przejazd  
z przepustem). 

§ 154. Dla terenu oznaczonego symbolem 71MN-Y, 
ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) w granicach działki budowlanej dopuszcza siC 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej  
i gospodarczej (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.) jako niezespolonej z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego gdy 
zostanie ona usytuowana jako zespolona  
z innym, juc istniej>cym budynkiem garacowym 
lub gospodarczym usytuowanym na tej działce 
(jako rozbudowa w jednej bryle),  

b) teren oznaczony symbolem 71MN-Y stanowi 
jednoczeWnie jedn> działkC budowlan>,  

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
71MN-Y, dopuszcza siC sytuowanie Wciany 
budynku bez otworów okiennych i drzwiowych 
w odległoWci 1, 5m od południowej linii 
rozgraniczaj>cej ten teren z terenem oznaczonym 
symbolem 69ZO, lub bezpoWrednio przy tej linii 
– granicy (zgodnie z lini> zabudowy),  

d) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
71MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
64TUW, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu urz>dzeM 
wodnych usytuowanych w granicach terenu 
oznaczonego symbolem 64TUW, który 
uwzglCdni m.in. odpływ wód melioracyjnych, 
drenacowych czy filtracyjnych (opadowych  
i roztopowych) ze zlewni przez te urz>dzenia 
obsługiwanej oraz uwarunkowania wynikaj>ce  
z wystCpowania terenów zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychś  

e) teren w granicach: 
- strefy OW - obserwacji archeologicznej – 

ustalenia ogólne rozdział 6,  
- wystCpowania szczególnych warunkach 

gruntowo-wodnych - ustalenia ogólne 
rozdział 11, w tym zagrocony osuwaniem siC 
mas ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa (poWrednio) z terenu drogi 

publicznej – ulica klasy lokalnej, oznaczonej 
symbolem 53KD-L-Y, poprzez teren oznaczony 
64TUW (przejazd z przepustem),  
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b) poprzez teren oznaczony symbolem 71MN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 69ZO (w granicach własnoWci). 

 
§ 155. Dla terenu oznaczonego symbolem 72MN-Y, 

ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej,  

b) uzupełniaj>ce (dopuszczalne) – funkcja usług 
nieuci>cliwychś 

2) obowi>zuj> oznaczenia graficzne planu okreWlone na 
rysunku planu i w przepisach rozdziału 2 oraz 
ogólne ustalenia planu, o których mowa  
w przepisach rozdziałów od 3 do 15 uchwały planu, 
wł>cznieś 

3) szczegółowe warunki zabudowy i sposób 
zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siC w granicach działki budowlanej, 

sytuowanie nowej lub wymienianej zabudowy 
garacowej  
i gospodarczej (budynki-pomieszczenia-
zadaszenia itp.) jako niezespolonej z brył> 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 
- gdy zostanie ona usytuowana jako zespolona 

z innym, juc istniej>cym budynkiem 
garacowym lub gospodarczym usytuowanym 
na tej działce (jako rozbudowa w jednej 
bryle) lub przy jej granicy, ale na działce 
s>siedniej, albo 

- gdy zostanie ona zespolona ze wspólnie 
zaprojektowan> na s>siedniej działce 
budowlanej, zabudow> garacowo-
gospodarcz>, poprzez usytuowanie tej 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy tych 
działek - jako zabudowa blianiacza 
(wymagane jednorodne gabaryty i forma 
architektoniczna obiektów budowlanych),  
o ile w granicach tych działek nie ma 
oddzielonych od bryły budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego innych 
budynków garacowo-gospodarczych,  

b) dopuszcza siC zmiany przebiegu, przedstawionej 
na rysunku planu, orientacyjnej linii 
rozgraniczaj>cej teren oznaczony symbolem 
72MN-Y z terenem oznaczonym symbolem 
27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter 
regulacyjny i wynika z projektu budowlanego 
drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y, który 
uwzglCdni koniecznoWć budowy w jej granicach 
przewidywanych w planie sieci infrastruktury 
technicznej, przy czym teren drogi na odcinku 
podlegaj>cym zmianie musi zachować szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejsz> nic 
12,0 m,  

c) teren w granicach: 
- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie 

z rysunkiem planu – ustalenia ogólne  
rozdział 6,  

- strefy OW - obserwacji archeologicznej, 
zgodnie z rysunkiem planu – ustalenia ogólne 
rozdział 6,  

- terenu zagroconego osuwaniem siC mas 
ziemnych - ustalenia ogólne rozdział 9ś 

4) szczegółowe zasady i warunki obsługi w zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej:  
a) obsługa transportowa wył>cznie bezpoWrednio  

z terenu drogi publicznej – ulica klasy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 27KD-L-Y,  

b) poprzez teren oznaczony symbolem 72MN-Y 
nalecy zapewnić dostCp do terenu oznaczonego 
symbolem 69ZO (w granicach własnoWci). 

 
Rozdział ń7 

Przepisy koMcowe 
 

§ 156. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 
Prezydentowi Miasta Bydgoszczy. 

 
 

§ 157. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

 Przewodnicz>cy 
 Rady Miasta Bydgoszczy 

 Dorota Jakuta 
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zał>cznik nr 3 
do uchwały nr LIV/826/09 
Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 28 paadziernika 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIBCIE 
Rady Miasta Bydgoszczy 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Piaski – Dolny Taras”  
w Bydgoszczy 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220  
poz. 1413) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104  
z póan. zm.) Rada Miasta Bydgoszczy okreWla 
nastCpuj>cy sposób realizacji i finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie  
z ustaw> z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. 
zm.) nalec> do zadaM własnych gminy i słuc> 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMcówŚ 
 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

przewidziane na podstawie planu stanowi>Ś 
a) budowa dróg publicznych w liniach 

rozgraniczaj>cych terenów oznaczonych  
w planie symbolami:  
-  53KD-L-Y i 53aKD-L-Y - ulica klasy 

lokalne – ul. Piaski,  
-  27KD-L-Y - ulica klasy lokalne –  

ul. Szamarzewskiego,  
-  42KD-L-Y - ulica klasy lokalne –  

ul. Obozowa,  
-  41KD-D-Y - ulica klasy dojazdowej –  

ul. Błotna,  
-  19KD-D - ulica klasy dojazdowej –  

ul. WudzyMska,  
-  35KD-D-Y, 33KD-D-Y, 22bKD-D-Y - ulice 

klasy dojazdowej,  
b) budowa dróg publicznych jako pieszo-jezdni  

w liniach rozgraniczaj>cych terenów 
oznaczonych w planie symbolami: 10KD-DX, 
18KD-DX, 36KD-DX-Y,  

c) budowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej w zakresie urz>dzeM wodnych 
zwi>zanych z melioracj> miejsk> połoconych  
w granicach terenów oznaczonych w planie 
symbolami: 31TUW, 31aTUW, 31bTUW, 
49TUW, 64TUW.  

 
 
 
 

2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi 
w nastCpuj>cych dokumentachŚ 
- Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bydgoszczy, przyjCtego uchwał> nr L/756/09 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.,  

- Strategii rozwoju Bydgoszczy do 2015 r., przyjCtej 
uchwał> nr XXXVI/795/04 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 10.listopada 2004 r.,  

- Limitach wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2009-2011, przyjCtych 
uchwał> nr XL/556 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
17.grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budcetu 
miasta na 2009 rok,  

- Planie Rozwoju Miasta Bydgoszczy na lata 2009-
2014, przyjCtym uchwał> nr XLV/632/09 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r.,  

- Planie rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i kanalizacyjnych na lata 2009-
2013ś przyjCtym Uchwał> nr XXXVI/493/08 Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 24 wrzeWnia 2008 r.  
w sprawie uchwalenia budcetu miasta na 2009 r. 
 
Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym, 
takce z ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póan. 
zm.). 

Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikać  
z wykorzystania mocliwych do zastosowania rozwi>zaM 
techniczno - technologicznych, w sposób gwarantuj>cy 
dobr> jakoWć wykonania. 

Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 
3. Zasady finansowania: 

Realizacja inwestycji drogowych bCdzie 
finansowana z budcetu Miasta Bydgoszczy,  
z dopuszczeniem porozumieM finansowych zawartych  
z innymi podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami, w tym ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104  
z póan. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r.  
o finansowaniu infrastruktury transportu l>dowego 
(Dz.U. Nr 267, poz. 2251 z póan. zm.). 

 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w paliwa gazowe oraz energiC 
elektryczn> bCdzie realizowane ze Wrodków 
finansowych poszczególnych przedsiCbiorstw 
posiadaj>cych wymagan> koncesjC, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami. 
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Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane zgodnie z ustaw> z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC  
i zbiorowym odprowadzeniu Wcieków (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858, z póan. zm.) ze Wrodków własnych 
przedsiCbiorstwa Miejskie Wodoci>gi i Kanalizacja  
Sp. z o.o. z siedzib> w Bydgoszczy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami. 

Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu 
Gminy zostan> zapisane w uchwale budcetowej. 
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UCHWAŁA Nr 729/10 

 RADY MIASTA TORUL 
 z dnia 21 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta ToruM. 
 

Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1, 
art. 18a ust. 5, art. 22, art. 23 ust. 2, ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)1 uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

 
§ 1.  W Statucie Gminy stanowi>cym zał>cznik do 

uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia  
15 kwietnia 1999 roku w sprawie przyjCcia Statutu 
Gminy Miasta ToruM (Dziennik UrzCdowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2000 r. Nr 4, 
poz. 27 i Nr 88, poz. 729, z 2003r. Nr 10, poz. 185 oraz 
z 2004 r. Nr 24, poz. 297) dokonuje siC nastCpuj>cych 
zmian:  
1)  W § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienieŚ  

„10) ustawie o pracownikach samorz>dowych – 
nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorz>dowych (Dz.U.  
Nr 223, poz. 1458).  

2)  § 30 otrzymuje brzmienieŚ  
„Urz>d Miasta publikuje uchwały w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz prowadzi zbiór uchwał. 
Dla uchwał reguluj>cych przepisy prawa 
miejscowego i uchwał o istotnym znaczeniu 
społecznym sporz>dza siC teksty ujednolicone, 
powszechnie dostCpne do wgl>du  
w siedzibie UrzCdu Miasta oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.”  

3)  § 49 skreWla siCś  
4)  § 50 skreWla siC,  
5)  W § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienieŚ  

„1. ZastCpca Prezydenta i Skarbnik zatrudnieni s>  
w ramach stosunku pracy na podstawie powołania.”ś  

6)  W § 53 ust. 3 skreWla siCś  
7)  § 57 otrzymuje brzmienieŚ „§ 57. 1. Przewodnicz>cy 

niezwłocznie, po otrzymaniu od Prezydenta, 
zarz>dza przekazanie sprawozdania rocznego  
z wykonania budcetu i sprawozdania finansowego 
Miasta Torunia oraz innych dokumentów 
wynikaj>cych z przepisów o finansach publicznych 

radnym oraz przewodnicz>cym komisji celem 
podjCcia procedury opiniodawczej. 2. Harmonogram 
prac ustala Przewodnicz>cy w porozumieniu  
z Przewodnicz>cym Komisji Rewizyjnej  
i Prezydentem. 3. Komisja Rewizyjna, po 
rozpatrzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, 
stanowiska komisji właWciwej do spraw budcetu oraz 
opinii pozostałych komisji do czCWci sprawozdania 
właWciwej dla zadaM komisji, przedstawia opiniC do 
wykonania budcetu, przedstawia Radzie projekt 
uchwały z wnioskiem w sprawie absolutorium  
z tytułu wykonania budcetu w terminie 
wynikaj>cym z przepisów o finansach 
publicznych.”ś  

8)  § 63 ust. 5 otrzymuje brzmienieŚ  
„5. Przebieg i ceremoniał obchodów o zasiCgu ogólno 

miejskim, w szczególnoWci VwiCta Miasta Torunia, 
Wwi>t i uroczystoWci paMstwowych, przebiegu wizyt 
wacnych osobistoWci nie zwi>zanych z biec>cym 
zarz>dzaniem Miastem Toruniem oraz organizacji 
pogrzebu Honorowych Obywateli Miasta Torunia 
ustala Przewodnicz>cy w porozumieniu  
z Konwentem Seniorów i Prezydentem.”ś  

9)  W § 67 ust. 2 dodaje siC pkt 6) w brzmieniuŚ  
„6) legitymacj>ś wzór legitymacji Honorowego 
Obywatela Miasta Torunia stanowi zał>cznik nr 32 
do Statutu.”ś  

 10)  § 67 ust. 5 otrzymuje brzmienieŚ  
„5. Honorowy Obywatel Miasta Torunia ma prawo 
do bezpłatnych przejazdów Wrodkami komunikacji 
miejskiej na podstawie legitymacji Honorowego 
Obywatela Miasta Torunia, a takce do bezpłatnego 
wstCpu na imprezy okolicznoWciowe, kulturalne itp. 
organizowane przez organy gminy, jej jednostki  
i instytucje miejskie.”.  
 
§ 2.  W zał>czniku nr 1 do Statutu wskazanego  

w § 1 – Regulamin Rady Miasta Torunia dokonuje siC 
nastCpuj>cych zmianŚ  
1)  w § 2 dodaje siC ust. 2 o treWciŚ  


