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UCHWAIA NR XLł33Ńł2ŃŃ9 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 3Ń wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta PoJczyn-Zdrój, 
obejmującego teren ”rzy ulicy Wojska PolskiegoŁ 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: 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 

i Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w PoJczynie - źdroju uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr Vł37ł2007 Rady Miejskiej w PoJczynie - Zdroju z dnia 24 stycznia 

2007 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta PoJczyn - źdrój, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

s”odarowania ”rzestrzennego miasta i gminy PoJczyn-źdrój, ”rzyjętego uchwaJą Nr XLVI/377/2002 z dnia 

26. czerwca 2002 rŁ, zmienionym uchwaJą Nr XLVIł377ł2006 Rady Miejskiej w PoJczynie - Zdroju z dnia 

3. marca 2006 rŁ oraz uchwaJą Nr XXXVIIIł319ł2009 Rady Miejskiej w PoJczynie - Zdroju z dnia 20. lipca 

2009 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta PoJczyn - źdrój, zwany 
w dalszej czę`ci ｭ”lanemｬŁ 

2. Plan obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni 2,30 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 
1: 1000; stanowiącym zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta i gminy PoJczyn - źdrój dla obszaru objętego niniejszym ”lanem, `wiadczący o zgodno`ci rozwią-
zaL ”lanu ze studium; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowaniaŁ 

4. Przedmiotem ”lanu jest u”orządkowanie ”rzestrzenne ”rzedmiotowego terenu, okre`lenie zasad 
jego zagos”odarowania, w tym umowliwienie realizacji obiektu handlowego ”owywej 400 m2 powierzchni 

s”rzedawy i rozbudowa istniejącego hoteluŁ 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. 1. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu: 

1) teren objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne o równych funkcjach lub zasadach zago-

s”odarowania, okre`lone liniami rozgraniczającymi; 
2) kawdy teren elementarny oznaczono na zaJączniku graficznym oraz w tek`cie ”lanu identyfikatorem 

cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funkcję terenu 
lub klasyfikację funkcjonalną ulicyŁ 
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2. Ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem, ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze terenu 
elementarnego: 

1) ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach ustaleL: 
a) przeznaczenie terenu, 

b) ksztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu, 
c) zasady ”odziaJu terenu, 
d) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, 
e) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
f) ustalenia komunikacyjne, 

g) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, 

h) ustalenia wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
2) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformuJowano ustalenia szczegóJowe obowiązujące dla 

caJego terenu elementarnego, s”orządzone w formie tabeli - ｭkarty terenuｬ oznaczonej symbolem te-

renu i zawierającej jego ”owierzchnię, segregując tre`ć ustaleL wg ustalonych gru”Ł 

3. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji zaJącznika graficznego - rysunku planu: 

1) kawde ustalenie ”rzedstawione na rysunku ”lanu znajduje od”owiednie odwzorowanie w ustaleniu 
tekstowym; 

2) ”rzebieg linii rozgraniczających i linii zabudowy, dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić 
poprzez odczyt osi linii na rysunku planu; 

3) wszystkie symbole graficzne uwyte na rysunku ”lanu zostaJy obja`nione w legendzieŁ 

§ 3. Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

1) obowiązująca linia zabudowy: 
a) w ”rzy”adku budynków o warto`ciach zabytkowych - linia wyznaczająca obrys budynku, 

b) w ”ozostaJych ”rzy”adkach - linia wyznaczająca ”oJowenie lica `ciany budynku; do”uszczalne 
max. 1,5-metrowe ”rzekroczenie linii kubaturowymi elementami elewacji o szeroko`ci do 25% jej 
szeroko`ci; do”uszcza się wysunięcie bryJy od ”oziomu I ”iętra o 0,8 m; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; 
3) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony ”rzez rzut skrajnego obrysu budynku ”owywej ”oziomu 

terenu w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
a) ”arteru, jeweli jest on większy od obrysu `cian fundamentowych, 
b) `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od obrysu ”arteru, 
 do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnie takich elementów budynku jak: ”rze`wity, 

”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cofnięte) i loggio-balkony przy-

stawiane, werandy otwarte i oszklone oraz ”rzybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub 
wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku, 

 do powierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, 
studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dacho-

wych, a takwe nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów otwartych i sztucznych 

oczek wodnych; 

4) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie 

z zastosowaniem na elewacjach materiaJów trwaJych, o wysokiej jako`ci technicznej i estetycznej - 
kamieL naturalny lub sztuczny, ceramika, tynki szlachetne, drewno, blachy miedziane i cynkowe, da-

chówki ceramiczne w kolorze naturalnej ceramiki; 
5) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć od najwywszego naturalnego ”oziomu terenu ”rzy budynku do naj-

wywszego ”unktu dachu, o ile w ustaleniach szczegóJowych nie okre`lono inaczej; 
6) usJugi nieuciąwliwe - usJugi biurowe, usJugi `wiadczone w wykonywaniu wolnych zawodów, w tym 

dziaJalno`ć wytwórcza i usJugowa artystów ”lastyków i fotografików, z do”uszczeniem dziaJalno`ci 
rzemie`lniczej nie oddziaJującej negatywnie na ”ozostaJe funkcje terenu; 

7) ciąg kom”ozycyjny - linia Jącząca wawne kom”ozycyjnie miejsca, ”odkre`lona zagos”odarowaniem te-

renu (ciąg ”ieszy, sz”alery drzew); 
8) reklama wolnostojąca - obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam; 

9) reklama wbudowana - miejsce lub element nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie bu-

dowlanym, wykorzystywany do eks”ozycji reklam, na”isów i elementów dekoracyjnych; nie jest re-

klamą wbudowaną szyld o ”owŁ do 0,3 m2; 
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10) ekologiczne no`niki energii - paliwa nie ”owodujące emisji do atmosfery ”onadnormatywnych ilo`ci 
substancji szkodliwych - ”aliwa ciekJe, gaz ”rzewodowy, gaz ”Jynny, energia elektryczna, inneŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych, oznaczonych nastę”ującymi symbolami, zgod-

nie z rysunkiem planu: 

1) MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usJugami nieuciąwliwymi; 
2) MW/U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami nieuciąwliwymi; 
3) UK - usJugi kultury; 
4) UT - usJugi turystyki; 
5) UH - usJugi handlu; 

6) ZP - zieleL ”arkowa; 
7) IT - infrastruktura techniczna; 

8) K - komunikacja drogowa i piesza: 

a) KDG - ”ubliczna droga klasy gJównej, 
b) KDD - publiczna droga klasy dojazdowej, 

c) KDW - droga wewnętrzna, 
d) KPJ - ciąg ”ieszo-jezdny, 

e) KS - parking ogólnodostę”nyŁ 

§ 5. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenuŁ 

1. W ”lanie utrzymuje się ”odziaJ na dwie funkcjonalne czę`ci: 

1) obszar ”oJowony w czę`ci ”óJnocnej ”lanu, ”rzeznaczony na funkcje komercyjne handlowo-usJugowe 
(z wyjątkiem istniejącej kamienicy mieszkaniowej ”rzy ulŁ _wierczewskiego); 

2) obszar istniejącej zabudowy, ”rzeznaczonej na cele kulturalne, hotelowe i mieszkaniowe, otaczający 
”ark w czę`ci ”oJudniowej ”lanu; 

3) w celu utrzymania odmienno`ci obu obszarów wymienionych ”owywej oraz ciągJo`ci ”rzestrzennej 
ciągu ”ieszego miasta od de”taka miejskiego do dworca kolejowego, zachowuje się s”osób uwytko-

wania i charakter ciągu ”ieszego 04 KPJ z terenem ”arkowym 5 źPŁ 

2. Ustala się nakaz stosowania dla obiektów nowych oraz ”rzebudowywanych i remontowanych, ta-

kich materiaJów jak: tynki szlachetne, tynki akrylowe, tynki mineralne i ”olimerowo-mineralne, cegJy klin-

kierowe, drewno, kamienie naturalne i sztuczne na `cianach oraz blachy miedziane i cynkowe, dachówki 
ceramiczne lub cementowe na dachachŁ Śo”uszcza się takwe stosowanie innych materiaJów, wynikają-
cych z konieczno`ci rewaloryzacji obiektów zabytkowychŁ 

3. W zakresie kolorystyki obiektów ustala się: 

1) stosowanie kolorów jasnych w ”astelowych odcieniach z wyJączeniem koloru biaJego; nie dotyczy to 
fragmentów ceglanych elewacji; 

2) ograniczenie ilo`ci kolorów na fasadach budynków do trzech, z do”uszczeniem dodatkowego koloru 
jako uzu”eJniającego akcentu, n”Ł gJównego wej`cia do budynku, wykusza, elementu reklamowego 
oraz naturalnego koloru materiaJów budowlanych; 

3) zakaz zestawieL kolorystycznych o”artych na agresywnym kontra`cie, uwycie barw w ”odobnej ga-

mie kolorystycznej; 

4) ograniczenie kolorów ”oJaci dachowych do barw czerwonej i brązowej (i ich ”ochodnych)Ł 

4. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące no`ników reklamowych: 

1) do”uszczenie lokalizowania samodzielnych, wolnostojących lub wbudowanych reklam, zgodnie 
z ustaleniami szczegóJowymi; 

2) reklamowe i informacyjne oznakowanie wJasnej dziaJalno`ci gos”odarczej do”uszcza się wyJącznie 
w formie na”isów lub szyldów umieszczanych na elewacji frontowej oraz jako wolnostojące ”rzed 
budynkiem, pod warunkiem dostosowania do wystroju elewacji; 
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3) ”rojekty nowych obiektów oraz objętych modernizacją i rozbudową ”owinny zawierać rozwiązania 
dotyczące lokalizacji szyldów i reklam; 

4) do”uszcza się lokalizację tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowychŁ 

5. Śo”uszcza się lokalizację nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących obiektów stanowiących 
niezbędne wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego: budki telefoniczne, kosze na `mieci, Jawki 
”arkowe, lam”y it”Ł, ”od nastę”ującymi warunkami: 

1) dostosowanie tych obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy; 
2) braku kolizji z sieciami i urządzeniami ”odziemnymi; 
3) nie powodowania ograniczeL w komunikacji koJowej, rowerowej i ”ieszej; 
4) mowliwo`ci Jatwej likwidacji i do”rowadzenia terenu do stanu ”ierwotnego lub mowliwo`ci wykorzy-

stania zagos”odarowania tymczasowego do celów zgodnych z ”lanemŁ 

6. Ustala się obowiązek ”rzystosowania obiektów i rozwiązaL komunikacyjnych do ”otrzeb osób nie-

”eJnos”rawnych, w szczególno`ci obiektów ”ublicznych i usJugowych, budownictwa ”ensjonatowego 
i hotelowego. 

7. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się dotychczasowe uwytkowanie terenów 
oraz utrzymanie lokalizacji obiektów nie od”owiadających ustaleniom niniejszego ”lanu, do czasu ich zu-

wycia technicznego lub estetycznego, skutkującego konieczno`cią ”rze”rowadzenia remontów lub ”rzebu-

dowy. 

8. Przebudowę i remont istniejących obiektów do”uszcza się jedynie w celu do”rowadzenia do stanu 
zgodnego z ustaleniami niniejszego planu. 

§ 6. źasady ochrony `rodowiska: 

1) ustala się zasadę realizacji i rozbudowy systemu gos”odarki wodno-`ciekowej o wysokim sto”niu 
s”rawno`ci, dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych miasta; 

2) gos”odarka od”adami w o”arciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 
gospodarki odpadami; 

3) zao”atrzenie w cie”Jo z eliminacją ”aliw staJych, obniwającą sto”ieL zanieczyszczenia ”owietrza; 
4) ograniczenie emisji z istniejących uródeJ cie”Ja - modernizacja istniejących kotJowni; 
5) stosowanie rodzimych gatunków drzew i krzewów o wysokich walorach ozdobnych z uwzględnie-

niem istniejących warunków gruntowo-wodnych; 

6) caJy obszar o”racowania ”lanu znajduje się w granicach otuliny Śrawskiego Parku Krajobrazowego, 
w obrębie którego obowiązują okre`lone niniejszym ”lanem ustalenia mające na celu ochronę walo-

rów krajobrazowych obszaru zurbanizowanego, uwzględniające za”isy Roz”orządzenia Nr 15/2005 

Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego. 

§ 7. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

1. Na obszarze o”racowania ”lanu znajdują się obiekty o warto`ciach zabytkowych ujęte w kartach 
adresowych, wskazane do objęcia gminną ewidencją zabytków, dla których w”rowadza się ochronę kon-

serwatorską ustaleniami niniejszego ”lanu: 

a) ul. _wierczewskiego 1 - kamienica murowana, neoklasycystyczna, ok. 1900-10 r., 

b) ul. 22 Lipca 1 - dom murowany/szachulcowy, wybudowany ok. 1910 r., 

c) ul. Wojska Polskiego 54 - dom murowany, wybudowany ok. 1920 r. - obecnie o`rodek kulturyŁ 

2. Śla wymienionych obiektów ustala się: 

1) zakaz nadbudowy, rozbudowy, zmiany bryJy budynku, zmiany detalu architektonicznego i ksztaJtu 
dachu istniejącego budynku oraz ocie”lania budynku od zewnątrz; 

2) zakaz tworzenia nowych otworów okiennych i balkonowych z wyjątkiem okien ”oJaciowych; 
3) nakaz utrzymania oraz odtworzenia oryginalnych ”ro”orcji i ”odziaJów stolarki okiennej; 
4) nakaz stosowania kolorystyki opartej o badania architektoniczno-historyczne; 

5) do”uszczenie ada”tacji ”oddaszy na cele uwytkowe; 
6) w ”rzy”adku konieczno`ci rozbiórki obiektu, ”o wystawieniu orzeczenia o jego zJym stanie technicz-

nym, obowiązek zawiadomienia organu wJa`ciwego do s”raw ochrony zabytków oraz s”orządzenia 
inwentaryzacji budowlanej, w tym fotograficznej i przekazania jednego egzemplarza inwentaryzacji 

”owywszemu organowiŁ 
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3. W celu ”rzeciwdziaJania degradacji krajobrazu ustala się zasady lokalizacji zabudowy towarzyszącej - 
garawy, budynków gos”odarczych, a takwe kiosków, no`ników reklamowychŁ 

§ 8. źasady obsJugi komunikacyjnejŁ 

1. Powiązania komunikacyjne terenu objętego ”lanem odbywają się ”o”rzez nastę”ujące drogi ze-

wnętrzne - nie objęte niniejszym ”lanem: 

1) ul. _wierczewskiego (dz. nr 130/2); 

2) ul. Wojska Polskiego (dz. nr 131, 108/3) - czę`ć nie będąca drogą wojewódzką; 
3) ul. Chopina (dz. nr 153); 

4) ul. Staszica (dz. nr 161/2, 156/2). 

2. Teren od zachodu ”rzylega do drogi wojewódzkiej nr 163 - klasy G (czę`ć ulicy Wojska Polskiego 

i ulica KoszaliLska), a od wschodu do ulŁ 22Ł Li”ca, z którymi nie ma bez”o`rednich ”owiązaL komunika-

cyjnych. 

3. Ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 

1) zabudowa mieszkaniowa: 

a) 2 miejsca ”ostojowe (w tym garaw) ł 1 dom jednorodzinny, 

b) 1 miejsce ”ostojowe (w tym garawe) ł 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym; 
2) hotele, ”ensjonaty, lokale gastronomiczne, handlowe i usJugowe, sale konferencyjne: 

a) 12 miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych + 1 miejsce ”ostojowe dla autokaru / 100 

Jówek hotelowych, 
b) 1 miejsce postojowe / 40 m2 ”owierzchni uwytkowej lokalu handlowego lub usJugowego, 
c) 1 miejsce postojowe /10 miejsc w lokalu gastronomicznym, sali konferencyjnej, klubie, 

d) 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych; 

3) w ”rzy”adku Jączenia funkcji obowiązuje wskaunik Jączny z zastosowaniem ws”óJczynnika 0,7Ł 

4. Śla terenów 3 UH i 4 UH ustala się realizację ”arkingów samochodowych w ”oziomie terenu, za-

bez”ieczających w caJo`ci ”otrzeby obiektów handlowych w obrębie terenów elementarnych; nie mogą 
one ”rzekroczyć ilo`ci 50 miejsc ”arkingowych kawdyŁ 

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

§ 9. źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznejŁ 

1. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zasilanej z centralnego ujęcia wody: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej sieci wodociągowej z uwzględnieniem większych `rednic i no-

wych materiaJów; 
2) zao”atrzenie w wodę dla celów ”rzeciw”owarowych z hydrantów ulicznych zamontowanych na ko-

munalnej sieci wodociągowej; 
3) nalewy ”rzewidzieć alternatywny system zao”atrzenia w wodę z innych uródeJ w ”rzy”adku awarii 

zasilania systemu z sieci magistralnych. 

2. Od”rowadzenie `cieków: 

1) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ”rzylegJych 
ulicach; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej sieci z uwzględnieniem większych `rednic i nowych materiaJów; 
3) odbiornikiem `cieków sanitarnych jest istniejąca komunalna oczyszczalnia `cieków w PoJczynie źdroju; 
4) od”rowadzenie wód o”adowych z utwardzonych ”owierzchni komunikacyjnych do istniejącej kanali-

zacji deszczowej w ”rzylegJych ulicach; 
5) z ”owierzchni dziaJek, w tym ”oJaci dachowych, do”uszcza się od”rowadzenie do gruntu poprzez 

studnie chJonne; 
6) fragmenty istniejącej sieci kanalizacyjnej, kolidujące z ustaleniami niniejszego ”lanu, wymagają ”rze-

Jowenia w s”osób zgodny z zasadami ”lanuŁ 

3. Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów w systemie miejskim - ”o wstę”nej segregacji odpady 

gromadzone w ”ojemnikach o wielko`ci od”owiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywowone s”ecjali-
stycznym trans”ortem na istniejące wysy”isko komunalne, ”oJowone ”oza obszarem o”racowaniaŁ 
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4. źao”atrzenie w energię elektryczną: 

1) utrzymanie dotychczasowego s”osobu zao”atrzenia obiektów istniejących; 
2) do”uszcza się mowliwo`ć budowy stacji transformatorowej 15ł0,4 kV - wbudowanej w projektowane 

obiekty usJugowe; 
3) zasilanie ”rojektowanych obiektów rozdzielczą siecią kablowa niskiego na”ięcia z projektowanych 

i istniejących stacji transformatorowych na obszarze objętym ”lanem i ”oza nimŁ 

5. Zaopatrzenie w gaz: 

1) dla obiektów ”lanowanych - z istniejącej na obszarze o”racowania lub w ”rzylegJych ulicach miejskiej 
sieci gazociągów `redniego ci`nienia; 

2) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego s”osobu zao”atrzenia, z mowliwo`cią moder-

nizacji ”rzyJączyŁ 

6. źao”atrzenie w cie”Jo: 

1) roz”roszony system ogrzewania, z zastosowaniem uródeJ cie”Ja zasilanych ekologicznymi no`nikami 
energii; 

2) obowiązuje sukcesywne zastę”owanie ”aliw staJych w istniejących obiektach (kotJowniach) ”aliwami 
ekologicznymi; 

3) dla obiektów istniejących zasilanych z sieci cie”lnej - utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopa-

trzenia w cie”Jo; do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji uródJa lokalnego, zasilanego ekologicznymi no-

`nikami energiiŁ 

7. ObsJuga telekomunikacyjna: 

1) obsJuga telekomunikacyjna obszaru o”racowania ”rzez centralę telefoniczną w PoJczynie-Zdroju; 

2) dla obiektów ”lanowanych - ”rzyJączenie do istniejącej na obszarze o”racowania lub w ”rzylegJych 
ulicach sieci telekomunikacyjnej; 

3) dla obiektów istniejących - utrzymanie dotychczasowego s”osobu obsJugi telekomunikacyjnej, z mow-
liwo`cią modernizacji ”rzyJączyŁ 

§ 10. źasady zagos”odarowania wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

1. WzdJuw granicy terenu objętego ”lanem ”rzebiega droga wojewódzka nr 163 (droga klasy G), 

w związku z tym uwzględnia się nastę”ujące warunki: 

1) wszelkie obiekty budowlane ”owinny być usytuowane w odlegJo`ci co najmniej 8 m od zewnętrznej 

krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej; 
2) zabrania się lokalizacji w ”asie drogowym wymienionej drogi wojewódzkiej, obiektów budowlanych, 

umieszczania urządzeL, ”rzedmiotów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego. 

2. Teren objęty ”lanem ”oJowony w strefie ｭBｬ i strefie ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej; w związku 
z ”lanowaną zmianą ”rzebiegu granic stref, na rysunku ”lanu i w ustaleniach szczegóJowych uwzględnia 
się w”rowadzenie zmiany: 

1) na obszarze strefy ｭBｬ ochrony uzdrowiskowej zabrania się: 
a) lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni większej niw 400 m2 z obiektami towarzyszącymi, 
b) uruchamiania ”unktów dystrybucji i skJadowania `rodków chemicznych, ”roduktów naftowych 

i innych artykuJów uciąwliwych dla `rodowiska, 
c) wyrębu drzew le`nych i ”arkowych z wyjątkiem cięć sanitarnych, 
d) ”rowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę istniejących stosunków 

gruntowo-wodnych, 

d) lokalizacji ”arkingów o wielko`ci ”owywej 50 miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych, 
dostawczych i autobusów, 

e) nie”lanowanego wyrębu drzew, 
f) ”rowadzenia dziaJaL ”owodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych, 
g) lokalizacji nowych uciąwliwych obiektów budowlanych i innych uciąwliwych obiektów, 
h) prowadzenia dziaJaL mających w”Jyw na fizjografię uzdrowiska i jego zaJowenia ”rzestrzenne lub 

wJa`ciwo`ci lecznicze klimatu; 
2) na obszarze strefy ｭCｬ ochrony uzdrowiskowej, zabrania się: 

a) nie”lanowanego wyrębu drzew, 
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b) ”rowadzenia dziaJaL ”owodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych, 
c) lokalizacji nowych uciąwliwych obiektów budowlanych i innych uciąwliwych obiektów, 
d) ”rowadzenia dziaJaL mających w”Jyw na fizjografię uzdrowiska i jego zaJowenia ”rzestrzenne lub 

wJa`ciwo`ci lecznicze klimatuŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 11. Śla terenów elementarnych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 MW/U - powierzchnia 0,0432 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) dopuszcza siC usługi nieuci>cliwe w ramach istniej>cych 

powierzchni ucytkowych, 
c) dopuszczalna lokalizacja towarzysz>cej zabudowy gospodarczejś 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) istniej>ca kamienica - do zachowania; 
b) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu,  
c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 55% powierzchni terenu, 
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% powierzchni 

terenu, 
e) w przypadku modernizacji lub remontu kamienicy konieczne 

ujednolicenie stolarki okiennej oraz zharmonizowanie wszystkich 
elewacji, ze szczególnym uwzglCdnieniem Wciany szczytowej od 
strony zachodniej, dopuszczalne ocieplenie Wciany szczytowej  
budynku od strony zachodniej, 

f) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej – 4,0 m od 
poziomu terenu podwórza do najwycszego punktu dachu, 

g) zabudowa gospodarcza zrealizowana w formie jednolitego 
zespołu pod wzglCdem architektonicznym, materiałowym i 
kolorystycznym, 

h) zakaz lokalizacji noWników reklamowych, z wyj>tkiem szyldów 
o powierzchni do 0,3 m

2
, 

i) ogrodzenia acurowe o wys. max. ń,6 m, z zakazem realizacji 
ogrodzeM z prefabrykowanych elementów betonowychś 

3) zasady podziału i scalania terenu a) proponowane scalenie działek nr ń24/ń i ń24/2, 
b) zakaz podziałówś 

4) zasady ochrony Wrodowiska  zakaz wycinki drzew, z wyj>tkiem ciCć sanitarnychś 
5) zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
a) obiekt objCty ochron> konserwatorsk> poprzez ustalenia planu - 

obowi>zuj> ustalenia wg § 7, 

b) obiekt wskazany do objCcia gminn> ewidencj> zabytkówś 
6) ustalenia komunikacyjne a) dostCp komunikacyjny z ulicy Vwierczewskiego - poza obszarem 

opracowania; 
b) konieczne zapewnienie miejsc parkingowych według wskaaników 

i zasad podanych w § 8; 

7) ustalenia w zakresie  
infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych 
w oparciu o istniej>ce sieci uzbrojenia w przyległych drogach poza 
obszarem opracowania; 

8) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃ, 
- po wprowadzeniu zmiany przebiegu granic stref ochrony 
uzdrowiskowej teren objCty stref> „C” - obowi>zuj> ustalenia wg 
§ńŃś 

9) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

 0%. 

 

2. Ustalenia dla terenu o symbolu 2 KS powierzchnia 0,0173 ha 

1) przeznaczenie terenu  parking ogólnodostCpnyś 
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2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 15%, 
c) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym tymczasowych i 

nietrwałych, zakaz grodzenia, 
d) zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 

3) zasady podziału i scalania terenu a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami 
rozgraniczenia, 

b) po wydzieleniu terenu zakaz podziałuś 
4) zasady ochrony Wrodowiska  zakaz wycinki drzew, z wyj>tkiem ciCć sanitarnychś 
5) zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
 obszary i obiekty objCte ochron> nie wystCpuj>ś 

6) ustalenia komunikacyjne  dostCp komunikacyjny z ulicy Wojska Polskiego (dz. nr ń3ń) – 
poza obszarem opracowania; 

7) ustalenia w zakresie infrastruktury 
technicznej 

 zaopatrzenie w energiC elektryczn> oraz odprowadzanie Wcieków i 
wód opadowych w oparciu o istniej>ce sieci uzbrojenia w 
przyległych drogach poza obszarem opracowaniaś 

8) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃ, 
- po wprowadzeniu zmiany przebiegu granic stref ochrony 
uzdrowiskowej teren objCty stref> „C” - obowi>zuj> ustalenia wg 
§ńŃś 

9) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

 0%. 

 

3. Ustalenia dla terenu o symbolu 3 UH powierzchnia 0,4060 ha 

1) przeznaczenie terenu a) usługi handlu o powierzchni sprzedacy 4ŃŃ÷2ŃŃŃ m², 
b) uzupełniaj>co dopuszcza siC inne funkcje usługowe nieuci>cliweś 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,  
b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% powierzchni terenu, 
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 15% powierzchni 

terenu, 
d) maksymalna wysokoWć zabudowy – 15,0 m, 
e) dach stromy, symetryczny, dwu lub czterospadowy o k>tach 

nachylenia połaci głównej 2Ń – 30
0, o układzie kalenicy głównej 

wg rysunku planu, 
f) maksymalna wysokoWć elementów reklamowych lub innych 

obiektów zagospodarowania – 15,0 m, 
g) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 
h) dopuszczalne ogrodzenia acurowe o wys. max. ń,6 m, z zakazem 

realizacji ogrodzeM z prefabrykowanych elementów betonowych, 
i) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i nietrwałych, 

z wyj>tkiem organizacji czasowych imprez okolicznoWciowych  
(festynów, kiermaszy)ś 

3) zasady podziału i scalania terenu  zakaz podziału terenuś 
4) zasady ochrony Wrodowiska a) zakaz nieplanowanej wycinki drzew, 

b) istniej>cy szpaler drzew iglastych - w razie kolizji z projektowanym 
zagospodarowaniem - do wycinki, pod warunkiem nasadzenia 
odpowiadaj>cej iloWci> liczby drzew gatunków rodzimych, w 
północnej czCWci terenu, 

c) nakaz wprowadzenia szpaleru kompozycyjnego z ucyciem drzew 
gatunków rodzimych, według rysunku planuś 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objCte ochron> nie wystCpuj>ś 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostCp komunikacyjny z ulicy Vwierczewskiego - poza obszarem 
opracowania, 

b) konieczne zapewnienie miejsc parkingowych według wskaaników 
i zasad podanych w § 8, 

c) lokalizacja parkingu na maksymalnie 50 miejsc postojowych; 

7) ustalenia w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych 
w oparciu o istniej>ce sieci uzbrojenia w przyległych drogach poza 
obszarem opracowania, 
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b)    istniej>ce sieci infrastruktury technicznej do zachowania z 

mocliwoWci> ich przebudowy, 
c) dopuszcza siC lokalizacjC wbudowanej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV; 

8) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „C” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃś 

9) stawka procentowa słuc>ca 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci 

 30 %. 

 

4. Ustalenia dla terenu o symbolu 4 UH powierzchnia 0,3278 ha 

1) przeznaczenie terenu a) usługi handlu o powierzchni sprzedacy 4ŃŃ÷2ŃŃŃ m², 
b) uzupełniaj>co dopuszcza siC inne funkcje usługowe nieuci>cliweś 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) istniej>cy obiekt handlowy do zachowania, z mocliwoWci> 
rozbudowy, 

b) realizacja nowej zabudowy: 
- maksymalna wysokoWć zabudowy - 13,0 m, 
- dach wysoki, czterospadowy,  o k>cie nachylenia połaci 3Ń÷4Ń0

, o 
układzie kalenicy głównej wg rysunku planu, na powierzchni do 
3Ń% powierzchni zabudowy dopuszcza siC dach płaski,  

- obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - patrz § 3, 
c) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 

planu,  
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% powierzchni terenu, 
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 15% powierzchni 

terenu, 
f) maksymalna wysokoWć zabudowy - 13,0 m od poziomu terenu do 

najwycszego punktu dachu, 
g) maksymalna wysokoWć elementów reklamowych lub innych 

obiektów zagospodarowania - 15,0 m, 
h) dopuszczalne ogrodzenia acurowe o wys. max. ń,6 m, z zakazem 

realizacji ogrodzeM z prefabrykowanych elementów betonowych, 
i)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i nietrwałych, z 

wyj>tkiem organizacji czasowych imprez okolicznoWciowych  
(festyny, kiermasze), 

j)     w przypadku modernizacji lub remontu obiektu obowi>zek 
zastosowania rozwi>zaM o wysokich walorach architektonicznych, 
a takce poprawy estetyki budynku istniej>cego w oparciu o typ 
zabudowy regionalnej; 

3) zasady podziału i scalania terenu  zakaz podziałówś 
4) zasady ochrony Wrodowiska a) zakaz wycinki drzew z wyj>tkiem ciCć sanitarnychś 

b) nakaz wprowadzenia szpaleru kompozycyjnego z ucyciem drzew 
gatunków rodzimych, według rysunku planuś 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objCte ochron> nie wystCpuj>ś 

6) ustalenia komunikacyjne a)   dostCp komunikacyjny z ulicy Wojska Polskiego (dz. nr ń3ń) - poza 
obszarem objCtym planem, 

b) konieczne zapewnienie miejsc parkingowych w min. iloWci według 
wskaaników ustalonych w § 8, 

c) lokalizacja parkingu na maksymalnie 50 miejsc postojowych, 
d) dopuszczalne korzystanie z obecnie istniej>cego parkingu na 

terenie 04 KPJ - do czasu realizacji parkingu na terenie 
elementarnym; 

7) ustalenia w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych 
w oparciu o istniej>ce sieci uzbrojenia w przyległych drogach poza 
obszarem opracowania, 

b)    istniej>ce sieci kanalizacyjne do zachowania z mocliwoWci> ich 
przebudowy; 

8) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃ, 
- po wprowadzeniu zmiany przebiegu granic stref ochrony 
uzdrowiskowej teren objCty stref> „C” - obowi>zuj> ustalenia wg 
§ńŃś 
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9) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

 0%. 

 

5. Ustalenia dla terenu o symbolu 5 ZP powierzchnia 0,0627 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zieleM parkowa - skwer; 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 90% powierzchni 

terenu; 
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i nietrwałych, 
d) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników reklamowych, 
e) dopuszczalne ogrodzenie acurowe o maks. wys. Ń,6 m, z 

materiałów naturalnychś 
3) zasady podziału i scalania terenu  zakaz podziału terenuś 
4) zasady ochrony Wrodowiska a) zakaz wycinki drzew parkowych z wyj>tkiem ciCć sanitarnych, 

b) dopuszcza siC działania pielCgnacyjne, lecznicze, wzbogacenie 
iloWciowe i gatunkowe roWlin, przy wykorzystaniu gatunków 
rodzimych; 

5) ustalenia komunikacyjne  dostCp komunikacyjny z ulicy Wojska Polskiegoś 
6) zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
 obszary i obiekty objCte ochron> nie wystCpuj>ś 

7) ustalenia w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> oraz odprowadzanie 
wód opadowych w oparciu o istniej>ce sieci uzbrojenia w 
przyległych drogach na terenie Ń2 KŹŹ i poza obszarem 
opracowania, 

b)    istniej>ce sieci kanalizacyjne i telekomunikacyjne do zachowania z 
mocliwoWci> ich przebudowyś 

8) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃś 

9) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

 0%. 

 
6. Ustalenia dla terenu o symbolu 6 UK powierzchnia 0,1985 ha 

1) przeznaczenie terenu a)  usługi kultury, 
b) dopuszczalna lokalizacja urz>dzeM rekreacyjnych i małej 

architektury; 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) istniej>cy obiekt Centrum Kultury - do zachowania, 
b) dopuszczalna modernizacja towarzysz>cej istniej>cej zabudowy 

gospodarczej: 
- maksymalna wysokoWć zabudowy – 5,0 m, 
- dach dwuspadowy lub czterospadowy, 
- forma architektoniczna zharmonizowana z budynkiem głównym, 
- zgodnoWć materiałowa i kolorystyczna z budynkiem głównym, 

c) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 
planu,  

d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni terenu, 
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% powierzchni 

terenu, 
f) zachowanie istniej>cej powierzchni terenów zielonych, 
g) zachowanie istniej>cego ukształtowania terenu, 
h) zakaz lokalizacji noWników reklamowych, z wyj>tkiem szyldów o 

powierzchni do 1,0 m
2
, 

i) dopuszczalne ogrodzenia acurowe z wył>czeniem ogrodzeM z 
prefabrykowanych elementów betonowychŚ 
- wzdłuc ulicy Chopina odtworzenie ogrodzenia w formie 

historycznej (w oparciu o ikonografiC), 
- maksymalna wysokoWć ogrodzenia od ulicy Wojska Polskiego 

(02 KDD) - 1,2 m , 

- od ulicy Wojska Polskiego dopuszczalne wycsze ogrodzenie pod 
warunkiem odtworzenie ogrodzenia w formie historycznej (w 
oparciu o ikonografiC)ś 
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8)  zasady podziału i scalania terenu a) zakaz podziałów, 
b) proponowane scalenie z fragmentem terenu działki nr ń56/ń w 

granicach wyznaczonych liniami rozgraniczenia; 

4) zasady ochrony Wrodowiska a) zakaz wycinki drzew z wyj>tkiem ciCć sanitarnych, 
b) dopuszcza siC działania pielCgnacyjne, lecznicze, wzbogacenie 

iloWciowe i gatunkowe roWlin, przy wykorzystaniu gatunków 
rodzimych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

a) obiekt objCty ochron> konserwatorsk> poprzez ustalenia planu - 
obowi>zuj> ustalenia wg § 7, 

b) obiekt wskazany do objCcia gminn> ewidencj> zabytkówś 
6) ustalenia komunikacyjne a) dostCp komunikacyjny z ulicŚ Chopina i Wojska Polskiego (teren 

02 KDD), 
b) konieczne zapewnienie miejsc parkingowych w min. iloWci według 

wskaaników ustalonych w § 8; 

7) ustalenia w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych 
w oparciu o istniej>ce sieci uzbrojenia w przyległych drogachŚ 
02KDD oraz poza obszarem opracowania, 

b)    istniej>ce sieci kanalizacyjne do zachowania z mocliwoWci> ich 
przebudowy; 

8) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃś 

9) stawka procentowa słuc>ca 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci 

 0%. 

 
7. Ustalenia dla terenu o symbolu 7 MN/U powierzchnia 0,1693 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) dopuszcza siC usługi nieuci>cliwe w ramach istniej>cych 

powierzchni ucytkowych, 
c) dopuszczalna lokalizacja towarzysz>cej zabudowy gospodarczejś 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) istniej>cy budynek do zachowania, 
b) dopuszczalna lokalizacja towarzysz>cej zabudowy gospodarczejŚ 

- maksymalna wysokoWć zabudowy – 6,0 m, 
- dach dwuspadowy lub czterospadowy, 
- forma architektoniczna zharmonizowana z budynkiem głównym, 
- zgodnoWć materiałowa i kolorystyczna z budynkiem głównym, 

c) zabudowa gospodarcza zrealizowana w formie jednolitego 
zespołu pod wzglCdem architektonicznym, materiałowym i 
kolorystycznym 

d) nieprzekraczalne i obowi>zuj>ce linie zabudowy wg rysunku 
planu,  

e) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni terenu, 
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% powierzchni 

terenu, 
g)    minimalna powierzchnia terenów zielonych - 55% powierzchni 

terenu, 
h) zachowanie istniej>cej powierzchni terenów zielonych, 
i) maksymalna wysokoWć zabudowy – 15,0 m od poziomu terenu do 

najwycszego punktu dachu, 
j) zakaz zmiany formy ogrodzenia, 
k) zakaz lokalizacji noWników reklamowych, z wyj>tkiem szyldów 

o powierzchni do 0,3 m
2
; 

3) zasady podziału i scalania terenu  zakaz podziału terenuś 
4) zasady ochrony Wrodowiska a) zakaz wycinki drzew z wyj>tkiem ciCć sanitarnych, 

b) dopuszcza siC działania pielCgnacyjne, lecznicze, wzbogacenie 
iloWciowe i gatunkowe roWlin, przy wykorzystaniu gatunków 
rodzimych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

a) obiekt objCty ochron> konserwatorsk> poprzez ustalenia planu - 
obowi>zuj> ustalenia wg § 7, 

b) obiekt wskazany do objCcia gminn> ewidencj> zabytków, 
c) nakaz odsłoniCcia istniej>cej konstrukcji szachulcowejś 
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6) ustalenia komunikacyjne a) dostCp komunikacyjny z ulicy Chopinaś dojWcie piesze z ulicy 
22 Lipca, 

b) konieczne zapewnienie miejsc parkingowych w min. iloWci według 
wskaaników ustalonych w § 8; 

7) ustalenia w zakresie infrastruktury 
technicznej 

 zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych 
w oparciu o istniej>ce sieci uzbrojenia w przyległych drogach poza 
obszarem opracowania; 

8) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃś 

9) stawka procentowa słuc>ca 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci 

 0%. 

 

9. Ustalenia dla terenu o symbolu 8 MW/U powierzchnia 0,1061 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) dopuszcza siC uzupełniaj>ce usługi nieuci>cliweś 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,  
b) dopuszczalna lokalizacja wjazdów do garacy wbudowanych i 

miejsc postojowych, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% powierzchni terenu, 
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni 

terenu, 
e)    zachowanie istniej>cej powierzchni terenów zielonych, poza 

projektowanym dojazdem, 
f) mocliwoWć nadbudowy dachu wysokiego, czterospadowego, 

połoconego kalenicowo do ul. Wojska Polskiego, o k>cie 
nachylenia połaci 4Ń÷5Ń°, 

g) maksymalna wysokoWć zabudowy – 9,0 m od poziomu terenu do 
najwycszego punktu dachu, w przypadku nadbudowy dachu 
maksymalna wysokoWć zabudowy – 15,0 m, 

h) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i nietrwałych,  
i) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych i wbudowanych reklam, 

z wyj>tkiem reklam dotycz>cych własnej działalnoWci, 
j) dopuszczalne ogrodzenia o wysokoWci do ń,2 m, z materiałów 

naturalnych, 
k) w przypadku modernizacji, przebudowy i nadbudowy budynek 

nalecy traktować jako obiekt o szczególnych wymaganiach 
budowlanych; 

3) zasady podziału i scalania terenu a) zakaz podziałówś 
b) dopuszczalne scalenie w granicach terenu elementarnego 

4) zasady ochrony Wrodowiska a) zakaz wycinki drzew z wyj>tkiem ciCć sanitarnych, 
b) dopuszcza siC działania pielCgnacyjne, lecznicze, wzbogacenie 

iloWciowe i gatunkowe roWlin, przy wykorzystaniu gatunków 
rodzimych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objCte ochron> nie wystCpuj>ś 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostCp komunikacyjny z drogi dojazdowej Ń2 KŹŹ, 
b) konieczne zapewnienie miejsc parkingowych w min. iloWci według 

wskaaników ustalonych w § 8; 

7) ustalenia w zakresie infrastruktury 
technicznej 

zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych 
w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych 
drogach; 

8) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃś 

9) stawka procentowa słuc>ca 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci 

 0 %. 
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5. Ustalenia dla terenu o symbolu 9 ZP powierzchnia 0,2867 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zieleM parkowa, 
b) dopuszczalna lokalizacja małej architektury i urz>dzeM 

rekreacyjnych; 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80 % powierzchni 

terenu; 
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i nietrwałych, z 

wyj>tkiem obiektów małej architektury i urz>dzeM rekreacyjnych, 
d) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników reklamowych, 
e) dopuszczalne ogrodzenie acurowe, maks. wys.ń,8 m,  z 

wył>czeniem ogrodzeM z prefabrykowanych elementów 
betonowych; 

3) zasady podziału i scalania terenu a) zakaz podziałów, 
b) dopuszczalne scalenie w granicach terenu elementarnego; 

4) zasady ochrony Wrodowiska a) zakaz wycinki drzew parkowych z wyj>tkiem ciCć sanitarnych, 
b) dopuszcza siC działania pielCgnacyjne, lecznicze, wzbogacenie 

iloWciowe i gatunkowe roWlin przy wykorzystaniu gatunków 
rodzimych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objCte ochron> nie wystCpuj>ś 

6) ustalenia komunikacyjne  dostCp komunikacyjny poprzez drogC wewnCtrzn> (teren Ń3 
KDW); 

7) ustalenia w zakresie infrastruktury 
technicznej 

zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> oraz odprowadzanie 
wód opadowych w oparciu o istniej>ce sieci uzbrojenia w 
przyległych drogach poza obszarem opracowaniaś 

8) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃś 

9) stawka procentowa słuc>ca 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci 

 0%. 

 

11. Ustalenia dla terenu o symbolu 10 UT powierzchnia 0,4623 ha 

1) przeznaczenie terenu a) usługi turystyki - hotel, 
b) dopuszczalna towarzysz>ca funkcja leczniczo-sanatoryjna i 

odnowy biologicznej,  
c) dopuszcza siC lokalizacjC towarzysz>cych wbudowanych usług 

handlu i gastronomii i innych nieuci>cliwych, 
d) dopuszczalna uzupełniaj>ca funkcja mieszkaniowa właWciciela lub 

ucytkownikaś  
e) dopuszczalna lokalizacja towarzysz>cej zabudowy gospodarczejś 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) istniej>cy budynek hotelowy z mocliwoWci> rozbudowy, w celu 
zwiCkszenia bazy noclegowej, do 2ŃŃ osób, 

b) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 
planu, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni terenu, 
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni 

terenu, 
e) minimalna powierzchnia terenów zielonych bilansowana ł>cznie z 

terenem 9 ZP - 55%, 
f) maksymalna wysokoWć zabudowy – 16,0 m od poziomu terenu do 

najwycszego punktu dachu, 
g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i nietrwałych,  
h)    dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych na poziomie terenu i 

parkingów podziemnych, 
i) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych i wbudowanych reklam, 

z wyj>tkiem reklam dotycz>cych własnej działalnoWci, 
3) zasady podziału i scalania terenu a) zakaz podziałów, 

b) dopuszczalne scalenie w granicach terenu elementarnego; 
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4) zasady ochrony Wrodowiska a) zakaz wycinki drzew z wyj>tkiem ciCć sanitarnych, 
b) dopuszcza siC działania pielCgnacyjne, lecznicze, wzbogacenie 

iloWciowe i gatunkowe roWlin przy wykorzystaniu gatunków 
rodzimych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objCte ochron> nie wystCpuj>ś 

6) ustalenia komunikacyjne a) dostCp komunikacyjny poprzez drogC wewnCtrzn> (teren Ń3 KŹW) 
oraz ul. Staszica (poza obszarem planu), 

b) konieczne zapewnienie miejsc parkingowych w min. iloWci według 
wskaaników ustalonych w § 8; 

7) ustalenia w zakresie infrastruktury 
technicznej 

a) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych 
w oparciu o istniej>ce sieci uzbrojenia w przyległych drogach poza 
obszarem opracowania; 

b)    istniej>ce sieci infrastruktury technicznej do zachowania z 
mocliwoWci> ich przebudowyś 

8) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃś 

9) stawka procentowa słuc>ca 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci 

 20 %. 

 

5. Ustalenia dla terenu o symbolu 11 IT powierzchnia 0,0051 ha 

1) przeznaczenie terenu  urz>dzenia elektroenergetyczne - stacja transformatorowa; 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 % powierzchni terenu, 
b)    minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55 % powierzchni 

terenu, 
c) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników reklamowych, 
d) dopuszczalne ogrodzenie acurowe, maks. wys.ń,8 m z 

wył>czeniem ogrodzeM z prefabrykowanych elementów 
betonowych; 

3) zasady podziału i scalania terenu  zakaz podziałuś 
4) zasady ochrony Wrodowiska        obowi>zuje realizacja zieleni izolacyjnej na odcinku min. wg 

rysunku planu;  

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objCte ochron> nie wystCpuj>ś 

6) ustalenia komunikacyjne  dostCp komunikacyjny przez teren ńŃ UTś 
7) ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 
a)    stacja transformatorowa 15/0,4 kV, 

b)    zasilanie stacji projektowan> lini> kablow> ń5 kV - poza obszarem 
opracowania; 

8) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃś 

9) stawka procentowa słuc>ca 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci 

 0%. 

 

12. Ustalenia dla terenu o symbolu 01 KDG  powierzchnia 0,0478 ha 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga wojewódzka nr ń63 klasy głównej – fragmenty w 
granicach opracowania;  

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a)    przekrój poprzeczny w granicach opracowaniaŚ 
 - chodnik, 
 - pasy zieleni,              

b) zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 
3) zasady podziału i scalania terenu a) zakaz podziału, 

b) dopuszczalne scalenie z działkami drogi wojewódzkiej poza 
obszarem opracowania  planu; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
Wrodowiska 

a) zakaz wycinki drzew z wyj>tkiem ciCć sanitarnych,  
b) dopuszcza siC działania pielCgnacyjne, lecznicze, wzbogacenie 

iloWciowe i gatunkowe roWlin przy wykorzystaniu gatunków 
rodzimych; 
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5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objCte ochron> nie wystCpuj>ś 

6) ustalenia w zakresie  
infrastruktury technicznej 

a) w liniach rozgraniczaj>cych istniej>cy przebieg sieci do 
zachowania : 
- kanalizacja sanitarna ø 5ŃŃ mm, 

b) dopuszcza siC prowadzenie niezbCdnych sieci infrastruktury  
technicznej;  

7) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej (patrz rysunek 
planu) - obowi>zuj> ustalenia wg §ńŃś 

8) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

 0 %. 

 

12. Ustalenia dla terenu o symbolu 02 KDD  powierzchnia 0,0588 ha 

1) przeznaczenie terenu  publiczna droga gminna klasy dojazdowej - ul. Wojska Polskiego -  
fragment w granicach opracowania; 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych ń4,Ń - 15,0 m – wg rysunku 
planu, 

b) przekrój poprzecznyŚ  
-  1 jezdnia, 2 pasy ruchu, 
-  chodnik jednostronny,  
-  jednostronnie miejsca postojowe (prostopadle do jezdni, wzdłuc 

granicy z terenem 5 ZP) 
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 25% powierzchni 

terenu, 
d) zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 

3) zasady podziału i scalania terenu a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami 
rozgraniczaj>cymi,  

b) dopuszczalne scalenie w liniach rozgraniczaj>cych i z pozostał> 
czCWci> działek ulicy poza obszarem opracowania, 

c) po wydzieleniu terenu zakaz podziału, 
4) ustalenia w zakresie ochrony 

Wrodowiska 
 zakaz wycinki drzew, z wyj>tkiem ciCć sanitarnych i 

pielCgnacyjnych, 
- w przypadku wycinki koniecznej obowi>zuje odtworzenie z 

zachowaniem lokalizacji i gatunku; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objCte ochron> nie wystCpuj>ś 

6) ustalenia w zakresie  
infrastruktury technicznej 

a) w liniach rozgraniczaj>cych istniej>cy przebieg sieci do 
zachowania : 
- kanalizacji deszczowej ø 5ŃŃ mm, 
-  wodoci>gowa ø ńŃŃ mm, 
-  telekomunikacyjna, 

b) dopuszcza siC prowadzenie niezbCdnych sieci infrastruktury  
technicznej;  

7) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃś 

8) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

 0 %. 

 

13. Ustalenia dla terenu o symbolu 03 KDW  powierzchnia 0,0430 ha 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnCtrzna - dojazd do hotelu na terenie 11 UT; 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna - 4,ń÷6,5 m - wg 
rysunku planu, 

b) przekrój poprzecznyŚ  
- bez koniecznoWci wydzielania jezdniś 

3) zasady podziału i scalania terenu a) wydzielenie terenu w liniach rozgraniczaj>cych, 
b) po wydzieleniu terenu zakaz podziału, 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
Wrodowiska 

 zakaz wycinki drzew z wyj>tkiem ciCć sanitarnych i 
pielCgnacyjnychś 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 77 ｦ 13425 ｦ Poz. 2045 

 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objCte ochron> nie wystCpuj>ś 

6) ustalenia w zakresie  
infrastruktury technicznej 

 dopuszcza siC prowadzenie niezbCdnych sieci infrastruktury  
technicznej; 

7) ustalenia komunikacyjne  wł>czenie do ulicy Wojska Polskiego (teren 01 KDD) 

8) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃś 

9) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

 0 %. 

 

14. Ustalenia dla terenu o symbolu 04 KPJ  powierzchnia 0,0612 ha 

1) przeznaczenie terenu a) publiczny gminny ci>g pieszo-jezdny - ul. Reymonta - fragment w 
granicach opracowania, 

b) do czasu zucycia technicznego lub estetycznego, dopuszczalne 
ucytkowanie istniej>cego parkingu na potrzeby obiektów 
handlowych na terenie 4 UH; 

2) kształtowanie zabudowy  
i zagospodarowanie terenu 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna - ń7,2 ÷ 23,7 m - 
wg rysunku planu, 

b) wydzielenie przestrzenne z istniej>cej ulicy Reymonta - poza 
obszarem opracowania planu, za pomoc> zrócnicowania 
wysokoWci i rodzaju nawierzchni, w granicach opracowania 
nawierzchnia w jednym poziomie, 

c) przekrój poprzecznyŚ 
- utwardzenie nawierzchni na szerokoWci min. 5,5 m, 
- dopuszczalna lokalizacja obustronnych miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych, z zachowaniem istniej>cych drzew, 
d) zakaz lokalizacji tymczasowych i nietrwałych obiektów handlowych 

i usługowych, z wyj>tkiem zwi>zanych z organizacj> imprez 
okolicznoWciowych (festyny, kiermasze), 

e) zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 
3) zasady podziału i scalania terenu a) wydzielenie terenu w liniach rozgraniczaj>cych, 

b) po wydzieleniu zakaz podziału,  
c) dopuszczalne scalenie w liniach rozgraniczaj>cychś 

4) ustalenia w zakresie ochrony 
Wrodowiska 

 zakaz wycinki drzew, z wyj>tkiem ciCć sanitarnych i 
pielCgnacyjnych, 
- w przypadku wycinki koniecznej obowi>zuje odtworzenie z 

zachowaniem lokalizacji i gatunku; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

 obszary i obiekty objCte ochron> nie wystCpuj>ś 

6) ustalenia w zakresie  
infrastruktury technicznej 

a) istniej>ce w liniach rozgraniczaj>cych sieci do zachowaniaŚ 
- sieć wodoci>gowa ø ńŃŃ mm, 
- kanalizacja sanitarna ø 4ŃŃ mm, 
- kanalizacja deszczowa ø 3ŃŃ mm, 

b)  dopuszcza siC prowadzenie niezbCdnych sieci infrastruktury  
technicznej;  

7) tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie 
na podstawie przepisów odrCbnych 

 teren objCty stref> „B” ochrony uzdrowiskowej - obowi>zuj> 
ustalenia wg §ńŃ, 
- po wprowadzeniu zmiany przebiegu granic stref ochrony 

uzdrowiskowej czCWć terenu objCta stref> „B”, czCWć terenu 
objCta stref> „C” (patrz rysunek planu)  - obowi>zuj> ustalenia wg 
§ńŃś 

8) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

 0 %. 
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RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 12. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się dotychczasowe uwytkowanie terenuŁ 

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PoJczyna-Zdroju. 

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

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Franciszek Pilip 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XL/330/2009 

Rady Miejskiej w PoJczynie-Zdroju 

z dnia 30 wrze`nia 2009 r. (poz. 2045) 

ZaJącznik nr ń 
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ZaJącznik nr 2 
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ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. 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; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada 

Miejska w PoJczynie-Zdroju uchwala, co nastę”uje: 

w związku z brakiem uwag do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Po-

Jczyn - źdrój, obejmującego teren ”oJowony ”rzy ulicy Wojska Polskiego, wyJowonego do ”ublicznego 
wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w PoJczynie - 
źdroju uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowi, zgodnie z artŁ 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 rŁ o samorządzie gminnym, 

zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadaL wJasnych gminy, za”isane 
w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) drogi publiczne; 

2) ”ubliczne ciągi ”ieszojezdne; 
3) ”arkingi ogólnodostę”ne; 
4) sieci podziemnej infrastruktury technicznej. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje nalewące do zadaL wJa-

snych gminy: 

l.p. 
symbole terenów 

elementarnych 
zapis w planie - przeznaczenie terenu / zakres zadaM 

1. 02 KDD 

publiczna droga gminna klasy dojazdowej: jedna jezdnia-dwa pasy ruchu, chodnik 
jednostronny, jednostronnie miejsca postojowe,  
- istniej>ce sieci do zachowania i utrzymaniaŚ wodoci>gowa Ø ńŃŃ mm, kanalizacji 

deszczowej Ø 5ŃŃ mm, telekomunikacyjna, 
- dopuszcza siC prowadzenie niezbCdnych sieci infrastruktury technicznejś 
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2. 03 KPJ 

publiczny gminny ci>g pieszo-jezdnyŚ utwardzenie nawierzchni na szerokoWć min. 
5,5 m, dopuszczalna lokalizacja obustronnych miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, 
- istniej>ce sieci do zachowania i utrzymaniaŚ wodoci>gowa Ø ńŃŃ mm, kanalizacja 

sanitarna Ø 4ŃŃ mm, kanalizacja deszczowa Ø 3ŃŃ mm,  
- dopuszcza siC prowadzenie niezbCdnych sieci infrastruktury technicznejś 

3. 2 KS parking ogólnodostCpny 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁ inŁ usta-

wą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą 
o gos”odarce komunalnej i ustawą ”rawo ochrony `rodowiska. 

2. S”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i naruszenie 
ustaleL ”lanuŁ 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym ”lanie ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 26Ł listo”ada 1998 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z ”óuniejszymi zmianami), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`li Rada Gminy ”ŁnŁ ｭWieloletni Plan Inwestycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie ”rogramy inwestycyjneｬŁ 

§ 5. źadania w zakresie infrastruktury technicznej wskazane w § 2 finansowane będą z budwetu gminyŁ 

Poz. 2046 

 

INFORMACJA 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

o decyzji Nr OPO-4210-56(6)/2009/2794/V/AgS 

z dnia 22 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

 Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks ”ostę”owania administracyj-

nego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. 

Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. 

Nr 229, poz. 1539), w związku z artŁ 30 i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo ener-

getyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217; 

z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316) po-

stanawiam umorzyć - jako bezprzedmiotowe - ”ostę”owanie administracyjne o zatwierdzenie taryfy dla 
cie”Ja, ”o roz”atrzeniu wniosku z 20 ”audziernika 2009 rŁ GŁśNŁGAź śNśRGIA SŁAŁ z siedzibą w Pozna-

niu, posiadającego numer identyfikacji ”odatkowej (NIP):669-050-27-73 zwanego w dalszej czę`ci decyzji 
ｭPrzedsiębiorstwemｬŁ 

UZASADNIENIE 

Pismem z 27 lipca 2009 r. (BS/GE-KTłMLł09ł95113), które w”JynęJo do źachodniego OddziaJu Tereno-

wego Urzędu Regulacji śnergetyki w Poznaniu 28 sier”nia 2009 rŁ Przedsiębiorstwo wystą”iJo z wnio-

skiem o zatwierdzenie nowej taryfy dla cie”JaŁ 


