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UCHWAIA NR V/51/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W ZIOCIśKCU 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy ZJocieniec - ｭZamkowaｬ. 

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, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 

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

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXI/202/2008 Rady Miejskiej w źJocieLcu z dnia 27 listopada 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego oraz ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
źJocieniec, w s”rawie zmiany studium uwarunkowaL i kierunków rozwoju zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego gminy źJocieniec ”rzyjętego uchwaJą Nr XXVII/180/2008 Rady Miejskiej w źJocieLcu z dnia 

25 wrze`nia 2008 r. uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy źJocieniec - 

ｭZamkowaｬ. 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny źJocieniec; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w źJocieLcu o s”osobie roz”atrzenia uwag do wyJowo-

nego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w źJocieLcu o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz 
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. 1. Granice obszaru objętego ”lanem o ”ow. caJkowitej 14,6 ha są wskazane na rysunku ”lanu 
stanowiącym źaJącznik Nr 1 do uchwaJy. 

2. Plan o którym mowa w § 1 okre`la: 

1) ”rzeznaczenie terenów; 
2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: wskauniki powierzchni zabudowy oraz powierzchni biolo-

gicznie czynnej, zasady ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym gabaryty 

obiektów oraz zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
3) zasady ochrony przyrody i `rodowiska oraz szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograni-

czenia w ich uwytkowaniu; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i systemów infrastruktury technicznej; 
5) s”osób tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
6) stawki ”rocentowe na ”odstawie których ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego. 

3. Na rysunku ”lanu obowiązującymi ustaleniami ”lanu są nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) granice obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym przeznaczeniu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) obowiązujące linie ”odziaJu na dziaJki budowlane; 
5) tereny wymagające rekultywacji; 
6) oznaczenia cyfrowo-literowe terenów, gdzie cyfry oznaczają numer kolejny wyodrębnionego terenu, 

a oznaczenia literowe oznaczają ”rzeznaczenie terenu: 
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 8636 ｦ Poz. 1059 

 

b) b) MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug o powierzchni 

lokalu uwytkowego ”onad 30% ”owierzchni caJkowitej budynku, 
c) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

d) U - tereny zabudowy usJugowej, w tym obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawnej do 2000 m², 
e) US - tereny sportu i rekreacji, 

f) ZP - tereny zieleni urządzonej, 
g) ZPn - tereny zieleni naturalnej, 

h) KD-L - tereny dróg ”ublicznych lokalnych, 
i) KD-D - tereny dróg ”ublicznych dojazdowych, 
j) KDW - tereny dróg wewnętrznych. 

§ 3. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

1) zabudowie jednorodzinnej - oznacza to zabudowę w rozumieniu prawa budowlanego, tj. budynek 

mieszkalny z do”uszczeniem ”rzeznaczenia do 30% ”owierzchni caJkowitej budynku na lokal uwytkowy, 
oraz budynki: garawowy i gos”odarczy sJuwący zas”okojeniu ”otrzeb mieszkaLców; 

2) powierzchni zabudowy - oznacza to ”owierzchnię ”od budynkami ”o zewnętrznym obrysie `cian ze-

wnętrznych; do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów zewnętrznych, ”ochylni, 
tarasów, wiat i zadaszeL oraz terenów utwardzonych; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - oznacza to linię ”oza którą nie mogą być usytuowane zewnętrzne 

`ciany budynku. 

§ 4. Zasady ochrony przyrody i `rodowiska oraz szczególne warunki zagos”odarowania terenów 

i ograniczeL w ich uwytkowaniu: 

1) teren objęty ”lanem ”oJowony jest w obszarach objętych ochroną ”rzyrodniczą - obowiązują rygory 
okre`lone: 
a) w uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa źachodnio”omorskiego z dnia 15 wrze`nia 

2009 r. w s”rawie obszarów chronionego krajobrazu (Śz. Urz. Woj. źach. Nr 66, poz. 1804; 

z 2010 r. Nr 10, poz. 196) w odniesieniu do obszaru chronionego krajobrazu ｭPojezierze Drawskieｬ; 
b) w roz”orządzeniu Wojewody źachodnio”omorskiego w odniesieniu do otuliny Drawskiego Parku 

Krajobrazowego, 

c) w ustawie o ochronie przyrody w odniesieniu do Obszaru Natura 2000 ｭOstoja Drawskaｬ PLB320019; 

2) nalewy zachować istniejące drzewa i krzewy, w ”rzy”adku konieczno`ci ich usunięcia nalewy zieleL 
uzu”eJnić - zgodnie ze wskaunikiem ”owierzchni zieleni okre`lonym w ustaleniach szczegóJowych; 

3) tereny nalewy zagos”odarować w s”osób wykluczający zanieczyszczenie doliny rzeki Śrawy poprzez 

wJa`ciwe uksztaJtowanie terenu oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej; 
4) gos”odarkę wodno-`ciekową nalewy rozwiązać w s”osób wykluczający zanieczyszczenie wód wgJębnych; 
5) wyklucza się lokalizację ”rzedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko, dla których s”orządzenie ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest obowiązkowe; 
6) do”uszcza się lokalizację ”rzedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko dla których s”orządzenie ra”ortu na `rodowisko mowe być wymagane, ”od warunkiem zastoso-

wania takich rozwiązaL technicznych, które ograniczą lub wyeliminują negatywne oddziaJywanie; 
7) w granicach jednego wyodrębnionego obszaru do”uszcza się sytuowanie funkcji jednorodnych lub 

mieszanych ustalonych w planie, ”rzy czym funkcja o”isana jako ”ierwsza jest funkcją ”referowaną, 
funkcja druga jest funkcją do”uszczalną - równorzędną; 

8) wyklucza się lokalizację wolnostojących no`ników reklamowych w ”asach drogowych dróg ”ublicz-

nych i wewnętrznych; 
9) ”rojekty obiektów budowlanych ”owinny za”ewnić ochronę ludno`ci zgodnie z wymaganiami obrony 

cywilnej okre`lonymi odrębnymi ”rze”isami. 

§ 5. źasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

1) obsJuga komunikacyjna terenów: 
a) terenu 1. U z drogi lokalnej 17.KD-L oraz drogi wewnętrznej 16.KDW, 

b) terenu 2.U/MNu z drogi lokalnej 17.KD-L oraz w ”rzy”adku dokonania ”odziaJu z wydzielonej 

drogi wewnętrznej; dojazd awaryjny z drogi wewnętrznej 16.KDW, 

c) terenu 3.MN/U z drogi wewnętrznej 16.KŚW oraz w przypadku dokonania ”odziaJu terenu 2.U/MN 

z wydzielonej drogi wewnętrznej, 
d) terenu 4.MN z drogi lokalnej 17.KD-L, drogi wewnętrznej 19.KŚW oraz z wydzielonej drogi we-

wnętrznej w wyniku ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane, 
e) terenów 5.MN, 6.MN z drogi wewnętrznej 19.KDW wJączonej do drogi lokalnej 17.KD-L, 

f) terenu 7.MNu/U z drogi lokalnej 17.KD-L oraz drogi wewnętrznej 19.KDW, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 8637 ｦ Poz. 1059 

 

g) terenu 8.MN/MNu z drogi lokalnej 17.KD-L, drogi dojazdowej 18.KD-D oraz drogi dojazdowej 

”rzylegJej do terenu (”oza granicami ”lanu), 
h) terenu 9.MN z drogi lokalnej 17.KD-L, drogi dojazdowej 18.KD-D oraz drogi dojazdowej ”rzylegJej 

do terenu (poza granicami planu), 

i) terenu 10.MNu/U z drogi lokalnej 17.KD-L, oraz w ”rzy”adku dokonania ”odziaJu z wydzielonej 

drogi wewnętrznej, 
j) terenu 11.MW, z drogi lokalnej 17.KD-L, oraz w ”rzy”adku dokonania ”odziaJu z wydzielonych 

dróg wewnętrznych, 
k) terenów 12.US, 14.ZP z drogi lokalnej 17.KD-L, 

l) terenu 13.ZP z drogi wewnętrznej 19.KDW, 

m) terenu 15.ZPn z drogi lokalnej 17.KD-L oraz drogi wewnętrznej 19.KDW, 

2) liczba miejsc postojowych (w tym dla ”ojazdów osób nie”eJnos”rawnych): 
a) dla zakJadu usJugowego - co najmniej 1 stanowisko na 50 m² ”owierzchni usJugowej oraz co 

najmniej 1 stanowisko na 5 osób zatrudnionych, 
b) dla obiektów handlowych - co najmniej 1 stanowisko na 50 m² ”owierzchni s”rzedawy, 
c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - co najmniej 1,5 stanowiska na 1 lokal mieszkalny, 

w tym garawe; do”uszcza się garawe wbudowane, 
d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej co najmniej 2 stanowiska na 1 budynek jednorodzin-

ny, w tym garaw i ”odjazd do garawu; w ”rzy”adku ”rowadzenia dziaJalno`ci usJugowej - co naj-

mniej 1 stanowisko dodatkowe. 

§ 6. źasady obsJugi w zakresie systemów infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: 
a) rozbudowa systemu istniejącej sieci wodociągowej, `rednice od ø 50 do ø 150, 
b) niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, w sytuacjach awaryjnych nalewy za”ewnić dosta-

wę wody zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

2) od”rowadzenie `cieków, oraz wód o”adowych: 
a) `cieków bytowych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ”o”rzez rozbudowę systemu; `redni-

ce: kolektory grawitacyjne od ø 160 do ø 200, kolektory tJoczne od ø 90 do ø 110, 
b) wody opadowe z utwardzonych terenów komunikacyjnych ”rzy obiektach usJugowych nalewy 

od”rowadzać do kanalizacji deszczowej ”o”rzez se”aratory zanieczyszczeL, 
c) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z dachów na tereny nieutwardzone na wJasnej 

nieruchomo`ci; 
3) zaopatrzenie w energię elektryczną: zasilanie siecią kablową ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV; 

4) zaopatrzenie w gaz: rozbudowa systemu istniejącej sieci gazociągu `redniego ci`nienia; `rednice do 
DN 300; 

5) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego sJuwących zas”oka-

janiu ”otrzeb ludno`ci zgodnie z ”rogramami dotyczącymi ”oszczególnych systemów, oraz budowę 
nowych systemów - między innymi sieci telekomunikacyjnych w tym regionalnych sieci szerokopa-

smowych; 

6) usuwanie od”adów staJych komunalnych: zgodnie z ”rzyjętym systemem gminnym. 

§ 7. Ustalenia w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytko-

wania terenów: zabrania się wznoszenia tymczasowych budynków i budowli za wyjątkiem obiektów za-

plecza placu budowy. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 1.U, dla którego ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, w tym obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy do 2000 m²; 
2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) powierzchnia zabudowy - nie więcej niw 60% w stosunku do powierzchni terenu, 

c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 10% w stosunku do powierzchni terenu, 

d) wysoko`ć budynków - do dwóch kondygnacji, nie więcej niw 10 m, 

e) geometria dachów - do”uszcza się dachy ”Jaskie, oraz s”adziste o nachyleniu ”oJaci od 20° do 

50°; 

3) zasady i warunki ”odziaJu: wyklucza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane; 
4) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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§ 9. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 2. U/MNu, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa usJugowa, w tym obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy do 2000 m², 
b) zabudowa mieszkalno-usJugowa z do”uszczeniem usJug o powierzchni do 60% powierzchni caJ-

kowitej wszystkich budynków usytuowanych na dziaJce jako lokal wbudowany, lub dobudowany 
do budynku mieszkalnego, 

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) powierzchnia zabudowy: 

a) dla funkcji usJugowej nie więcej niw 60% w stosunku do powierzchni dziaJki budowlanej, 
b) dla funkcji mieszkalno-usJugowej nie więcej niw 50% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) dla funkcji mieszkalnej nie więcej niw 30% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) powierzchnia biologicznie czynna: 

a) dla funkcji usJugowej nie mniej niw 13% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) dla funkcji mieszkalno-usJugowej nie mniej niw 35% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) dla funkcji mieszkalnej nie mniej niw 50% w stosunku do powierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć budynków - do dwóch kondygnacji, nie więcej niw 10,0 m, 

e) geometria dachów: 
a) dla funkcji usJugowej do”uszcza się dachy ”Jaskie oraz s”adziste o nachyleniu ”oJaci do 45°, 

b) dla funkcji mieszkalno-usJugowej oraz mieszkalnej dachy spadziste o nachyleniu ”oJaci 25-50°, 

3) zasady i warunki ”odziaJu: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”od warunkiem, we kawda nowa nieruchomo`ć będzie ”osiadaJa 

bez”o`redni dojazd z drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, a takwe będzie za”ewnione doprowadze-

nie wszystkich sieci uzbrojenia technicznego, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 
a) dla funkcji usJugowej 2500 m², 
b) dla funkcji mieszkalno-usJugowej 2000 m², 
c) dla funkcji mieszkalnej 1000 m², 
c) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki, 
a) dla funkcji usJugowej 40 m, 

b) dla funkcji mieszkalno-usJugowej 35 m, 

c) dla funkcji mieszkalnej 25 m, 

d) granice dziaJek ”rosto”adJe do ulic, z tolerancją 5°, 

e) minimalna szeroko`ć ewentualnych dróg wewnętrznych - 10,0 m; 

4) szczególne zasady zagospodarowania terenu: 

a) place gospodarcze i ”arkingi związane z obiektem usJugowym nalewy izolować zielenią (w tym 

gatunkami zimozielonymi) od strony zabudowy mieszkaniowej oraz od obiektów usJug o`wiaty, 
b) wyklucza się realizację lokalu mieszkalnego przy obiekcie handlowym o ”owierzchni s”rzedawy 

większej niw 400 m²; 
5) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 10. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 3.MN/U, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) zabudowa usJugowa; 
2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie więcej niw 40% w stosunku do powierzchni terenu; 

c) powierzchnia biologicznie czynna 

a) nie mniej niw 40% w stosunku do powierzchni terenu dla funkcji mieszkaniowej, 

b) nie mniej niw 20% w stosunku do ”owierzchni terenu dla funkcji usJugowej, 
d) wysoko`ć budynków: do dwóch kondygnacji, nie więcej niw 10,0 m, 

e) geometria dachów: dachy s”adziste o nachyleniu ”oJaci dachowych 25-50°; 

3) zasady i warunki ”odziaJu: wyklucza się ”odziaJ terenu; 
4) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci: 0%. 

§ 11. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.MN, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
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2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy nie więcej niw 30% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 50% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć budynków: do dwóch kondygnacji, nie więcej niw 10,0 m, 

e) geometria dachów: dachy s”adziste o nachyleniu ”oJaci dachowych 25-50°; 

3) zasady i warunki ”odziaJu: zgodnie z obowiązującymi liniami ”odziaJu na dziaJki budowlane okre`lo-

nymi na rysunku planu; 

4) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: 
a) do”uszcza się sytuowanie budynków na granicach nieruchomo`ci (zabudowa bliuniacza), 
b) zagos”odarowanie nieruchomo`ci wzdJuw granicy ”rzylegJej do terenu 13 źP realizować w s”osób 

nie ”owodujący osunięcia się skar”y - zalecane nasadzenia zieleni; 

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

§ 12. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 5.MN, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie więcej niw 25% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 60% w stosunku do powierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć budynków: do dwóch kondygnacji, nie więcej niw 10,0 m, 

e) geometria dachów: dachy s”adziste o nachyleniu ”oJaci dachowych 30-50°; 

3) zasady i warunki ”odziaJu: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”od warunkiem, we kawda nowa nieruchomo`ć będzie ”osiadaJa 

bez”o`redni dojazd z drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, a takwe będzie za”ewnione do”rowadze-

nie wszystkich sieci uzbrojenia technicznego, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 1000 m², 
c) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 30 m, 

d) granice dziaJek ”rosto”adJe do ulic, z tolerancją 5°, 

e) minimalna szeroko`ć ewentualnych dróg wewnętrznych - 8,0 m; 

4) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: 
a) teren wymaga rekultywacji w zakresie zniwelowania deformacji uksztaJtowania w wyniku eks-

”loatacji zJowa, 
b) zagos”odarowanie nieruchomo`ci wzdJuw granicy ”rzylegJej do terenu 13 źP nalewy realizować 

w s”osób nie ”owodujący osunięcia się skar”y - zalecane nasadzenia zieleni, 

c) do”uszcza się sytuowanie budynków na granicach nieruchomo`ci (zabudowa bliuniacza); 
5) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 13. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 6.MN, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie więcej niw 25% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 60% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć budynków: do dwóch kondygnacji, nie więcej niw 10,0 m, 

e) geometria dachów: dachy s”adziste o nachyleniu ”oJaci dachowych 30-50°; 

3) zasady i warunki ”odziaJu: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”od warunkiem, we kawda nowa nieruchomo`ć będzie ”osiadaJa 

bez”o`redni dojazd z drogi wewnętrznej, a takwe będzie za”ewnione do”rowadzenie wszystkich 
sieci uzbrojenia technicznego, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 1000 m², 
c) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 30 m, 

d) granice dziaJek ”rosto”adJe do ulic, z tolerancją 10°; 

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

§ 14. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 7.MNu/U, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczeniem usJug o powierzchni do 40% powierzchni 

caJkowitej budynku jako lokal uwytkowy wbudowany, 
b) zabudowa usJugowa o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m²; 
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2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy nie”rzekraczalne okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie więcej niw 40% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 40% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć budynków: do dwóch kondygnacji, nie więcej niw 10,0 m, 

e) geometria dachów: dachy s”adziste o nachyleniu ”oJaci dachowych 30-50°; 

3) zasady i warunki ”odziaJu: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”od warunkiem, we kawda nowa nieruchomo`ć będzie ”osiadaJa 

bez”o`redni dojazd z drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, a takwe będzie za”ewnione do”rowadze-

nie wszystkich sieci uzbrojenia technicznego, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 800 m², 
c) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 40 m, 

d) granice dziaJek ”rosto”adJe do ulic, z tolerancją 5°; 

4) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: 
a) zagos”odarowanie nieruchomo`ci wzdJuw granicy ”rzylegJej do terenu 15 źPn nalewy realizować 

w s”osób nie ”owodujący osunięcia się skar”y - zalecane nasadzenia zieleni, 

b) do”uszcza się sytuowanie budynków na granicach nieruchomo`ci (zabudowa bliuniacza); 
5) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 15. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 8.MN/MNu, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zastrzeweniem pkt 4 lit. a, 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie więcej niw 50% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 25% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć budynków: do dwóch kondygnacji, nie więcej niw 12,0 m, 

e) geometria dachów: dachy s”adziste o nachyleniu ”oJaci dachowych 30-50°; 

3) zasady i warunki ”odziaJu: 
a) linie ”odziaJu dla dziaJek oznaczonych na rysunku ”lanu numerami ”orządkowymi 7, 8 i 9 są 

obowiązujące, 
b) do”uszcza się ”owiększenie dziaJek budowlanych oznaczonych na rysunku planu numerami po-

rządkowymi 1, 2, 3 i 4 o teren usytuowany ”omiędzy tymi dziaJkami - do”uszcza się ”odziaJ tego 
terenu zgodnie z ”otrzebami ewentualnych nabywców; 

4) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: 
a) na dziaJkach o numerach ”orządkowych 1 i 2 do”uszcza się lokalizację usJug do 40% caJkowitej 

”owierzchni budynków, 
b) do”uszcza się sytuowanie budynków na granicach nieruchomo`ci (zabudowa bliuniacza); 

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

§ 16. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 9.MN, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie więcej niw 50% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 25% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć budynków: do dwóch kondygnacji, nie więcej niw 12,0 m, 

e) geometria dachów: dachy s”adziste o nachyleniu ”oJaci dachowych 30-50°; 

3) zasady i warunki ”odziaJu: 
a) linia ”odziaJu ”omiędzy ”arcelami oznaczonymi numerami ”orządkowymi 5 i 6 jest obowiązkowa, 
b) dopuszcza się ”odziaJ dz. nr ewid. 11/10 w celu regulacji granic dziaJki nr ewid.11/12; 

4) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: 
a) do”uszcza się sytuowanie budynków na granicach nieruchomo`ci (zabudowa bliuniacza), 
b) od strony drogi krajowej (ul. Czaplinecka) nalewy nasadzić zieleL izolacyjną (w tym zimozieloną), 

która ograniczy ”oziom haJasu do do”uszczalnych norm okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
5) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci 0%. 

§ 17. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 10.MNu/U, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczeniem usJug o powierzchni do 40% powierzchni 

caJkowitej budynku jako lokal uwytkowy wbudowany, 
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b) zabudowa usJugowa o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m²; 
2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie więcej niw 50% w stosunku do powierzchni dziaJki budowlanej, 
c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 25% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć budynków: do dwóch kondygnacji, nie więcej niw 12,0 m, 

e) geometria dachów: dachy s”adziste o nachyleniu ”oJaci dachowych 30-50°; 

3) zasady i warunki ”odziaJu: 
a) do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”od warunkiem, we kawda nowa nieruchomo`ć będzie ”osiadaJa 

bez”o`redni dojazd z drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, a takwe będzie za”ewnione do”rowadze-

nie wszystkich sieci uzbrojenia technicznego, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 900 m², 
c) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 30 m, 

d) granice dziaJek ”rosto”adJe do ulic, z tolerancją 5°; 

4) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: 
a) do”uszcza się sytuowanie budynków na granicach nieruchomo`ci (zabudowa bliuniacza), 

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

§ 18. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 11.MW, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z do”uszczeniem usJug w ”arterach budynków; 
2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie więcej niw 20% w stosunku do powierzchni terenu, 

c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 60% w stosunku do powierzchni terenu, 

d) wysoko`ć budynków: do trzech kondygnacji, nie więcej niw 12,0 m, 

e) geometria dachów: dachy ”Jaskie, lub s”adziste o nachyleniu ”oJaci dachowych 20-50°; 

3) zasady i warunki ”odziaJu 

a) do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”od warunkiem, we kawda nowa nieruchomo`ć będzie ”osiadaJa 
bez”o`redni dojazd z drogi, a takwe będzie za”ewnione do”rowadzenie wszystkich sieci uzbroje-

nia technicznego, oraz bezkolizyjne usytuowanie wszystkich niezbędnych urządzeL obsJugi wy-

maganych ”rze”isami szczególnymi, 
b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 0,20 ha, 

c) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 60 m, 

d) granice dziaJek ”rosto”adJe do ulic, z tolerancją 10°, 

e) minimalna szeroko`ć dróg wewnętrznych zgodnie z ”rze”isami szczególnymi; 
4) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: wzdJuw granicy ”rzylegającej do terenu 15.źPn teren 

zagos”odarować nalewy w s”osób za”ewniający bez”ieczeLstwo mieszkaLców - zaleca się ogrodze-

nie i nasadzenia zieleni; 

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

§ 19. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 12.US, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny rekreacyjno-sportowe z mowliwo`cią zabudowy obiektami sJuwącymi rekreacji; 
2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie więcej niw 60% w stosunku do powierzchni terenu, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 10% w stosunku do powierzchni terenu, 

d) wysoko`ć budynków: nie więcej niw 12 m, 

e) geometria dachów: dachy ”Jaskie, lub s”adziste o nachyleniu ”oJaci dachowych do 45°; 

3) zasady i warunki ”odziaJu: wyklucza się ”odziaJ terenu; 

4) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: za”ewnić miejsca ”ostojowe w tym dla samochodów 
osobowych w liczbie nie mniejszej niw 20 stanowisk (w tym dla ”ojazdów osób nie”eJnos”rawnych) 
oraz autobusów w liczbie nie mniejszej niw 2 stanowiska; 

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

§ 20. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 13.ZP, dla którego ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zieleL ”arkowa z do”uszczeniem lokalizacji urządzeL sJuwących rekreacji; 
2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) ”owierzchnia zabudowy nie więcej niw 10% w stosunku do powierzchni terenu, 

b) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 70% w stosunku do powierzchni terenu; 
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3) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: skar”y nalewy umocnić ”o”rzez dodatkowe nasadzenia 
zieleni; 

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

§ 21. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 14.ZP, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: zieleL ”arkowa - skwer; 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: ”owierzchnia biolo-

gicznie czynna nie mniej niw 70% w stosunku do powierzchni terenu, 

3) stawka o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 22. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 15.ZPn, dla którego ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zieleL naturalna; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy, 

b) wzdJuw granicy z terenem 11.MW do”uszcza się lokalizację `ciewki ”ieszo-rowerowej o na-

wierzchni ”rze”uszczalnej; wzdJuw skar”y nalewy wykonać ogrodzenie za”ewniające bez”ieczeL-
stwo osób trzecich, 

c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 90% w stosunku do powierzchni terenu; 

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

§ 23. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 16.KDW, dla którego ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren komunikacji wewnętrznej; 
2) parametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających nieregularna - wedJug rysunku ”lanu, 
b) nawierzchnia utwardzona; 

3) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: w liniach rozgraniczających do”uszcza się ”rowadzenie 
sieci infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ustaleL § 6; 

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

§ 24. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 17.KD-L, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna lokalna; 

2) parametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających nieregularna 10-20 m - wedJug rysunku ”lanu, 
b) nawierzchnia utwardzona; 

3) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: 
a) do”uszcza się realizację ”arkingów zatokowych, 
b) na odcinku usytuowanym w sąsiedztwie terenu 15.ZPn jezdnię nalewy maksymalnie odsunąć 

w kierunku dziaJek ”rzeznaczonych do zabudowy, 
c) tereny nie zainwestowane nalewy zagos”odarować zielenią, 
d) w liniach rozgraniczających do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej z uwzględ-

nieniem ustaleL § 6; 

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

§ 25. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 18.KD-D, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna dojazdowa; 

2) parametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 m, 

b) nawierzchnia utwardzona; 

3) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: w liniach rozgraniczających do”uszcza się ”rowadzenie 
sieci infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ustaleL § 6; 

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

§ 26. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 19.KDW, dla którego ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna; 
2) parametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających nieregularna 10 - 50 m, wedJug rysunku ”lanu, 
b) jezdnia o nawierzchni utwardzonej - przepuszczalnej; 

3) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: 
c) teren wymaga rekultywacji w rejonie grobli ”omiędzy wyrobiskami, 
d) na obszarze okre`lonym oznaczeniem graficznym nalewy ”oszerzyć groblę i wzmocnić grunt w spo-

sób gwarantujący bez”ieczeLstwo uwytkowników drogi, wykonać zej`cie na teren 13.ZP, 
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e) w liniach rozgraniczających do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej z uwzględnie-

niem ustaleL § 6; 

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

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

§ 27. Grunty rolne objęte niniejszą uchwaJą ”oJowone są w granicach administracyjnych miasta źJo-

cieniec w związku z czym przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i le`nych nie mają zastosowania. 

§ 28. Na obszarze objętym ”lanem tracą moc ustalenia miejscowych ”lanów zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta źJocieLca ”rzyjętych uchwaJami Rady Miejskiej w źJocieLcu: Nr XL/231/97 z dnia 

27 ”audziernika 1997 r. (Śz. Urz. Woj. KoszaliLskiego Nr 2, poz. 97) oraz Nr XLVI/349/2002 z dnia 

13 wrze`nia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 71, poz. 1491). 

§ 29. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w źJocieLcu. 

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

 

 Przewodnicząca Rady  

 

Urszula Ptak 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr V/51/2011 

Rady Miejskiej w źJocieLcu 

z dnia 24 lutego 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr V/51/2011 

Rady Miejskiej w źJocieLcu 

z dnia 24 lutego 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/51/2011 

Rady Miejskiej w źJocieLcu 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w ZJocieLcu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego gminy ZJocieniec - ｭZamkowaｬ 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) w związku z brakiem uwag do projektu planu 

wyJowonego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicznego wglądu w dniach od 18 listo-

pada do 9 grudnia 2010 r. - rada Miejska w źJocieLcu nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr V/51/2011 

Rady Miejskiej w źJocieLcu 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w ZJocieLcu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

kaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) - zadania wJasne gminy. 
2. Wykaz terenów, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale-

wące do zadaL wJasnych gminy: 
Symbol terenu Zapisane w planie przeznaczenie terenu - opis inwestycji 

17.KD-L 

19.KDW 

ulica miejska - budowa:  

1) sieci wodociągowej - ca` 290 m 

2) kolektora `cieków sanitarnych - ca` 290 m 

3) kolektora `cieków deszczowych - ca` 290 m. 

3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w pkt 2: Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. ustawą ”rawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL 
publicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce komunalnej i o ochronie `rodowiska. S”osób realizacji 
inwestycji okre`lonych w pkt 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno - 
technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki okre`lonej w art. 3 pkt 10 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z ”óuniejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanu. 
4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 

ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z ”óun. zm.). 
5. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wskazanych w pkt 2 fi-

nansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z ”óuniejszymi zmiana-

mi), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez 

Radę Miejską wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 

ustawy) lub z budwetu gminy. 
6. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 

ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami). 
7. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w pkt 2, będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
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