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UCHWAIA NR VII/36/11 

 RAŚY GMINY KOIOBRZśG 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KoJobrzeg 

dla obrębu ewidencyjnego KorzystnoŁ 

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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, oraz 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871) oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji Sani-

tarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) uchwala się, 

co nastę”uje: 

ŚZIAI I 

Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą XXXVIII/254/2009 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 28 ”audziernika 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 
KoJobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Korzystno, stwierdzając zgodno`ć ze Studium uwarunkowaL i kie-

runków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy KoJobrzeg, ”rzyjętego uchwaJą Nr XV/92/2000 Rady 

Gminy KoJobrzeg z dnia 21 lipca 2000 r., zmienionego uchwaJą Nr XXX/197/2002 Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 25 czerwca 2002 r. oraz uchwaJą Nr XLIII/287/10 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 3 marca 2010 r. 

w s”rawie zmiany Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy KoJo-

brzeg, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy KoJobrzeg dla obrębu ewi-

dencyjnego Korzystno w gminie KoJobrzeg, obejmujący obszar o powierzchni 647 ha, w obrębie geode-

zyjnym Korzystno w gminie KoJobrzeg. 

2. Granice ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysunku ”lanu. 

3. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny skJadający się z 2 arkuszy oznaczonych: 1A i 1B w skali 1:2000 dla terenów za-

inwestowanych oraz 1 arkusza oznaczonego: 1C w skali 1:5000 dla ”ozostaJych terenów nie obję-
tych zainwestowaniem, zatytuJowany ｭMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ko-

Jobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Korzystno w Gminie KoJobrzegｬ, zwany dalej ｭrysunkiem planuｬ, 
stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 

2) wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy KoJobrzeg dla 
terenu objętego ”lanem, stanowiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu, stanowiące 
zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy; 

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiące zaJącznik nr 4 do niniejszej uchwaJy. 

§ 2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne, ”rzedstawione na rysunku ”lanu, są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 
a) granica strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej; 

b) granica strefy ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego; 

c) granice stref ｭEｬ ochrony ekspozycji; 

d) granice stref ｭW-IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, 

e) granice obszarów ochrony Natura 2000, 

f) granica obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, 
g) obiekt w”isany do rejestru zabytków, 
h) obiekty o walorach zabytkowych chronione ustaleniami planu, 

i) pomniki przyrody; 
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2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy (nalewy je odczytywać, zgodnie z oznaczeniami na 

rysunku planu, mierzone w osiach grubo`ci linii jako wielokrotno`ć 1 metra, o ile w ustaleniach szcze-

góJowych nie wskazano inaczej); 

4) symbole i oznaczenia terenu. 

§ 3. Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

1) granica frontowa (front dziaJki) - nalewy ”rzez to rozumieć granicę znajdująca się od strony drogi; 
2) granica tylna dziaJki - nalewy ”rzez to rozumieć granicę dziaJki znajdująca się ”o ”rzeciwnej stronie 

granicy frontowej; 

3) kalenicy dachu - nalewy ”rzez to rozumieć najwywszą, najdJuwszą ”oziomą krawędu zaJamania ”oJaci 
dachu ”ochyJego; 

4) liczbie kondygnacji nadziemnych - nalewy ”rzez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem 
”iwnic, suteren, antresoli oraz ”oddaszy nieuwytkowych; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza którą nie wolno sytuować za-

budowy; 

a) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wy-

kusze, ganki, werandy, tarasy, zadaszenia do 2,0 m, 

b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzym-

sy, rury spustowe do 0,50 m, 

6) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, bez”o`rednio, ”rzy której musi być 
umieszczona `ciana frontowa ”rojektowanego budynku lub co najmniej 60% jej dJugo`ci, ”oza którą 
nie wolno sytuować zabudowy; 
a) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wy-

kusze, ganki, werandy, tarasy, zadaszenia do 2,0 m, 

b) do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak oka”y, gzym-

sy, rury spustowe do 0,50 m, 

7) frontowej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć obowiązującą linię zabudowy od strony drogi 
publicznej, z której nastę”uje zjazd na dziaJkę lub w przypadku braku linii obowiązującej - nieprzekra-

czalną linię zabudowy usytuowaną ”rzy drodze ”ublicznej, z której nastę”uje zjazd na dziaJkę, 
8) obsJudze komunikacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć zjazd na dziaJkę bez”o`rednio z drogi publicznej 

lub poprzez nowowydzielone drogi wewnętrzne; 
9) obszarze ”rzeznaczonym na cele le`ne - nalewy ”rzez to rozumieć tereny oznaczone symbolem ZL; 
10) obszarze przeznaczonym na cele rolne - nalewy ”rzez to rozumieć tereny oznaczone symbolem R, ist-

niejące siedliska rolne na terenach MR, takwe `wiadczące usJugi agroturystyczne; 
11) ”oddaszu uwytkowym - nalewy ”rzez to rozumieć kondygnację uwytkową, która wykonana jest w dachu 

”ochyJym; 
12) ”owierzchni uwytkowej - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię uwytkową ”odstawową zgodnie z obo-

wiązującymi normami; 

13) przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć dominujące, gJówne ”rzeznaczenie terenu; 
14) sąsiednich nieruchomo`ciach - nalewy ”rzez to rozumieć, tereny dziaJek mających ws”ólną granicę; 
15) zabudowie agroturystycznej - nalewy ”rzez to rozumieć zagos”odarowanie terenu, które umowliwia 

tury`cie ”obyt, rekreację oraz korzystanie z usJug `wiadczonych ”rzez rolników, ”rzy czym turysta 
mowe zamieszkać w budynku mieszkalnym rolnika lub budynkach wybudowanych na cele agrotury-

styczne o parametrach zabudowy jak dla budynków gos”odarczych w zabudowie zagrodowej przy 

jednoczesnym ograniczeniu Jącznej ”owierzchni zabudowy na cele agroturystyczne do 200 m² oraz 

ograniczeniu maksymalnej wysoko`ci budynków do jednej kondygnacji nadziemnej do 5,5 m; 

16) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nalewy ”rzez to rozumieć tereny ”rzeznaczone ”od budynki 
mieszkalne jednorodzinne z do”uszczeniem usJug lub dziaJalno`ci gos”odarczej o powierzchni uwyt-

kowej nie”rzekraczającej 30% ”owierzchni uwytkowej budynku mieszkalnego zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 
17) zabudowie zagrodowej - nalewy ”rzez to rozumieć tereny na których do”uszcza się budynki mieszkal-

ne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 

ogrodniczych oraz w gos”odarstwach le`nych, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi; 
18) budynku garawowym - nalewy ”rzez to rozumieć budynek nawiązujący architektonicznie i kolorystyką 

elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, o maksymalnej wysoko`ci do 5,5 m i kącie nachylenia ”oJa-

ci dachowych od 20° do 45° oraz powierzchni zabudowy do 50 m², przeznaczony do przechowywa-

nia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego; 
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19) budynku gospodarczym w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nalewy ”rzez to rozumieć budy-

nek nawiązujący architektonicznie w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolorystyki elewacji do bryJy 
budynku mieszkalnego, o maksymalnej wysoko`ci do 5,5 m i kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 

20° do 45° oraz powierzchni zabudowy do 50 m², przeznaczony do niezawodowego wykonywania 

”rac warsztatowych oraz do ”rzechowywania materiaJów, narzędzi, s”rzętu sJuwących mieszkaLcom 
budynku mieszkalnego; 

20) budynku gospodarczym w zabudowie zagrodowej - nalewy ”rzez to rozumieć budynek wolnostojący 
jednokondygnacyjny o maksymalnej wysoko`ci do 7 m i kącie nachylenia ”oJaci dachowych od 20° 

do 40° przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz przechowywania 

`rodków ”rodukcji rolnej i s”rzętu oraz ”Jodów rolnych. 
ŚZIAI II 

Przepisy ogólne 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie terenów 

§ 4. W ”lanie ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem MN, okre`lo-

ne w § 14; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, oznaczone na rysunku planu symbolem 

MN/U, okre`lone w § 15; 

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem MR, okre`lone w § 16; 

4) tereny zabudowy usJug kultury, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem UK okre`lone w § 17, 

5) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem US, okre`lone w § 18; 

6) tereny zabudowy produkcyjno-magazynowej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem P okre`lone w § 19; 

7) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem R, okre`lone w § 20; 

8) tereny zieleni le`nej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ZL, okre`lone w § 21; 

9) tereny ”rzeznaczone ”od zalesienia, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem ZL, okre`lone w § 22 

10) tereny dróg ”ublicznych, okre`lone w § 11 i w § 25, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

a) KDZ - drogi zbiorcze, 

b) KDL - drogi lokalne, 

c) KDD - drogi dojazdowe; 

11) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚW, okre`lone w § 11 i w § 25 

12) tereny ciągów ”ieszych, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KX, okre`lone w § 11 i w § 25; 

13) tereny obsJugi komunikacji kolejowej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KK, okre`lone w § 26; 

14) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem IT, okre`lone w § 12 i w § 27, 

w szczególno`ci IT.ś - elektroenergetyka, IT.W - wodociągi, IT.K - kanalizacja. 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego, 
ogólne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

§ 5. 1. Na wszystkich terenach ustala się: 

1) nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, ozna-

czonymi na rysunku planu; 

2) nakaz dostosowania ”rojektowanych elementów zagos”odarowania skalą, jako`cią i charakterem do 

”eJnionego ”rzeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczenia; 
3) mowliwo`ć dostosowania kolorystyki ”okrycia dachu obiektów rozbudowywanych do kolorystyki ”o-

kryć tego obiektu istniejącej ”rzed wej`ciem w wycie niniejszej uchwaJy; 
4) zakaz stosowania ogrodzeL z ”Jyt betonowych, metalowych, tworzyw sztucznych lub innych peJ-

nych, a takwe wszelkich ”refabrykowanych ”Jyt betonowych; 
5) nakaz stosowania ogrodzeL o wysoko`ci do 1,9 m od strony przestrzeni publicznych o jednolitym 

charakterze w ramach jednej dziaJki budowlanej. 

2. Dopuszcza się stosowanie no`ników reklamowych i szyldów na zasadach okre`lonych w przepi-

sach szczegóJowych. 
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3. Śo”uszcza się realizację urządzeL z zakresu Jączno`ci ”ublicznej ”od warunkiem: 

1) zachowania bez”iecznych odlegJo`ci od zabudowy mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami odrębnymi, 
2) zachowania minimalnych odlegJo`ci od osi linii kolejowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
3) stosowania maskującej formy architektonicznej i kolorystycznej w strefie B ”o`redniej ochrony kon-

serwatorskiej, w strefie ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego, w strefie ｭEｬ ochrony ekspozycji krajo-

brazu oraz w promieniu 300 m od wiewy ko`cioJa w”isanego do rejestru zabytków ”od nr 1256. 

4. W obrębie dziaJki o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usJugowej i zagrodowej 

dopuszcza się zlokalizowanie wyJącznie jednego budynku mieszkalnego. 

5. Zabudowa wynikająca z ”rzeznaczenia uzu”eJniającego nie mowe być realizowana wcze`niej, niw 
zabudowa wynikająca z przeznaczenia podstawowego. 

6. Na terenach oznaczonych symbolem R do”uszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej w ramach 

tzw. zabudowy siedliskowej, na gruntach wJa`cicieli (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) zgodnie z przepi-

sami odrębnymi, o ile nie koliduje to z ustaleniami planu w zakresie funkcji, infrastruktury technicznej, 

ochrony `rodowiska, stref ochronnych it”., ”od nastę”ującymi warunkami: 

1) posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni min. 3 ha, 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki 0,3 ha, 

3) dziaJka graniczy z drogą o nawierzchni utwardzonej, w której znajdują się sieci kanalizacji `ciekowej, 
wodociągowej i energia elektryczna, 

4) nie są to tereny ”olderów, Jąk (wedJug ewidencji) oraz obszarów na których ”rzewawają grunty ”o-

chodzenia organicznego (”owywej 50% ”ow. dziaJki) - wedJug klasyfikacji glebowej; 
5) lokalizacja zabudowy za”ewnia zachowanie minimalnej odlegJo`ci od terenów kolejowych, zgodnych 

z ”rze”isami odrębnymi. 
6) nie są wykluczone z zabudowy na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 6. 1. Czę`ć obszaru objętego ”lanem znajduje się w obszarze s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 
2000 ｭWybrzewe Trzebiatowskieｬ (PLB320010), dla którego obowiązuje stosowanie zasad zagos”odaro-

wania okre`lonych w formie nakazów i zakazów zawartych w ”rze”isach odrębnych. 

2. CaJo`ć obszaru objętego ”lanem znajduje się na obszarze i terenie górniczym ｭKoJobrzeg IIｬ utwo-

rzonym dla zJowa leczniczych wód mineralnych. Na terenie ochrony górniczej obowiązują uwarunkowania 
dla tego ty”u zJów górniczych okre`lone w ”rze”isach odrębnych. Wszelkie ”rzedsięwzięcia, mogące 

w znacznym sto”niu w”Jywać na jako`ć wód ”odziemnych, wymagają o”racowania ”rojektów geologiczno-

inwynierskich w celu roz”oznania zagrowenia i ”odjęcia dziaJaL zabez”ieczających zJowe. 

3. Ustala się obowiązek zachowania istniejącej zieleni ”rzydrownej oraz jej uzu”eJnienia. W przypadku 

niezbędnych wycięć konieczne jest uzyskanie zgody wymaganej ”rze”isami. 

4. Ustala się nakaz zachowania warto`ciowych drzew i krzewów oraz w”rowadzenie nowej ro`linno-

`ci wielo”iętrowej. 

5. Ustala się nakaz zachowania drzew objętych ochroną w charakterze ”omników ”rzyrody, zlokali-
zowanych na terenie UK.1 na dawnym cmentarzu poewangelickim: 

1) Lipa drobnolistna o obw. 240 cm (Roz”. Woj. KoszaliLskiego Nr 12/95), 

2) Modrzew europejski o obw. 235 cm (Roz”. Woj. KoszaliLskiego Nr 12/95), 

3) Klon pospolity o obw. 240 cm (Roz”. Woj. KoszaliLskiego Nr 12/95), 

4) Lipa drobnolistna o obw. 316 cm, klon pospolity o obw. 230 cm, sosna smoJowa o obw. 183 cm, 

brzoza brodawkowa o obw. 235 cm (Roz”. Woj. KoszaliLskiego Nr 7/92). 

6. Ustala się nakaz zachowania i objęcia ochroną ka”liczek i krzywy ”rzydrownych. 

7. Ustala się obowiązek zagos”odarowania mas ziemnych ”owstaJych w wyniku prac budowlanych 

w granicach danej nieruchomo`ci lub na innych obszarach wskazanych do tego celu. 

8. Ustala się obowiązek oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji in-

westycji. 

9. Ustala się konieczno`ć uzbrojenia terenów w sieć infrastruktury technicznej w ”owiązaniu z sys-

temem gminnym, w szczególno`ci w wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową. 

10. śmisje czynników szkodliwych i uciąwliwych nie mogą na granicy z zabudową mieszkaniową ”rzekro-

czyć dopuszczalnych norm. 
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11. Zabrania się realizacji dziaJaL ”owodujących ”owstanie zanieczyszczeL gleby albo niekorzystne 
”rzeksztaJcenie naturalnego uksztaJtowania terenu. 

12. Śo”uszcza się ”rzekrycie istniejących rowów melioracyjnych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

13. Na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów ”rzeznaczonych ”od komunikację, ustala się 
obowiązek stosowania rozwiązaL niezbędnych do za”obiegania ”owstawaniu zanieczyszczeL, a takwe 
rozwiązaL za”ewniających ochronę ”rzed zanieczyszczeniami istniejącymi. W szczególno`ci dotyczy to 
rozwiązaL za”ewniających ochronę czysto`ci ”owietrza. 

14. W ”rzy”adku budowy lub ”rzebudowy ukJadu komunikacyjnego oraz ”rowadzenia lub moderni-

zowania sieci infrastruktury technicznej, ustala się obowiązek stosowania rozwiązaL za”ewniających 
maksymalne ograniczenie ich oddziaJywania na `rodowisko ”rzyrodnicze. 

15. Ustala się konieczno`ć oczyszczania `cieków o”adowych i roztopowych z terenów komunikacyj-

nych, przed wprowadzeniem ich do odbiornika, (zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi); 

16. W granicach obszaru narawonego na niebez”ieczeLstwo ”owodzi (zgodnie z rysunkiem planu) 

ustala się zakaz realizacji zabudowy oraz zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, gromadzenia `cieków, odchodów zwierzęcych, `rodków 
chemicznych, a takwe innych materiaJów, które mogą zanieczy`cić wody, ”rowadzenia odzysku lub 
unieszkodliwiania od”adów, w tym w szczególno`ci ich skJadowania. 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 

§ 7. 1. Na terenie objętym ”lanem znajduje się obiekt zabytkowy objęty ochroną na ”odstawie ”rze-

”isów odrębnych: Ko`cióJ ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki ”arafia ”.w. Chrystusa Króla 1865-

1866, w”isany do rejestru zabytków ”od nr 1256 (decyzja z dn. 29 grudnia 1998 r.). Wszelkie inwesty-

cje nalewy ”rowadzić we ws”óJdziaJaniu wJa`ciwego Urzędu Ochrony Zabytków zgodnie z obowiązujący-

mi ”rze”isami odrębnymi. 

2. Śla obiektów i budynków wskazanych do ochrony zgodnie z ustaleniami planu 

- przy ul. Truskawkowej 3 (dawna szkoJa), 
- przy ul. Jewynowej 3-5 (dawna plebania), 

- przy ul. Szerokiej 14 (dom i obora), 

- przy ul. MigdaJowej 5 (dom), 

- przy ul. MigdaJowej 4-6A (dom), 

- przy ul. Szerokiej 32 (dom), 

- przy ul. Jewynowej 9 (dom), 

- przy ul. Szerokiej 51-53 (dom i obora), 

- przy ul. Szerokiej 35 (dom), 

- przy ul. Szerokiej 33-33a (dom), 

- przy ul. Szerokiej 31-31a (dom), 

ustala się: 
1) ”rowadzenie dziaJaL mających na celu zachowanie ich historycznego wyglądu ze szczególnym uwzględ-

nieniem historycznie uksztaJtowanych elementów, takich jak: 
a) forma i ”ro”orcja bryJy, 
b) forma, nachylenie i rodzaj pokrycia dachowego, 

c) rozmieszczenie, proporcje i ”odziaJ otworów okiennych i drzwiowych, 

d) rodzaj detalu architektonicznego; 

2) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie zamierzeL inwestycyjnych mają-
cych w”Jyw na wygląd obiektów chronionych ustaleniami ”lanu; 

3) ”ozostaJe ustalenia okre`lono w ”rze”isach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów elementarnych. 

3. W ”rzy”adku konieczno`ci wyburzenia ze względu na zJy stan techniczny (”otwierdzony o”inią 
techniczną), obiektu chronionego ustaleniami ”lanu, ustala się nakaz o”racowania inwentaryzacji z ko-

nieczno`cią ”rzekazania jednego egzem”larza do archiwum wJa`ciwego Urzędu Ochrony Zabytków. 

4. Dla obszaru wchodzącego w zakres strefy B ”o`redniej ochrony konserwatorskiej, ustala się: 

1) ochronę ukJadów ”rzestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których zachowaJo się w duwym 
sto”niu historycznie uksztaJtowanie, roz”lanowanie i zabudowa w lokalnych warto`ciach kulturowych 

poprzez: 

a) ochronę roz”lanowania dróg (z uwzględnieniem mowliwo`ci ochrony zachowanych nawierzchni), 
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b) ochronę historycznie uksztaJtowanych szeroko`ci frontów ”arceli i dziaJek zagrodowych, 
c) ochronę roz”lanowania zabudowy dziaJek zagrodowych i charakterystycznego usytuowania bu-

dynku mieszkalnego, 

d) ochronę formy architektonicznej zabudowy (istniejącej i uzu”eJniającej): gabaryty wysoko`ciowe, 
formy dachów, zasadnicza kom”ozycja elewacji, 

e) ochronę zieleni kom”onowanej (obsadzenie dróg, starodrzew w obrębie dziaJek zagrodowych): jej 
ukJad i skJad gatunkowy; 

2) obowiązek utrzymania zasadniczych elementów ukJadu ”rzestrzennego okre`lonych w pkt 1; 

3) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie zamierzeL inwestycyjnych mają-
cych w”Jyw na wygląd obszarów chronionych ustaleniami ”lanu; 

4) nowe obiekty nalewy dostosować do historycznej kom”ozycji ”rzestrzennej, oraz architektonicznych 
form zabudowy wystę”ujących w obrębie miejscowo`ci, zgodnie z pkt 1; 

5) przy budowie nowych obiektów lub remontach zabudowy dawnej, ustala się nakaz stosowania trady-

cyjnych materiaJów budowlanych, ”rzede wszystkim w ”okryciach dachów. 

5. Na obszarze o”racowania ustanawia się strefę ｭKｬ ochrony krajobrazu kulturowego, w której znaj-

dują się 3 cmentarze poewangelickie w tym jeden ”rzyko`cielny ustala się: 

1) ochronę: 
a) historycznie uksztaJtowanej granicy cmentarza; 

b) kompozycji zieleni (rozplanowanie i skJad gatunkowy); 
c) ukJadu dróg i alejek w obrębie cmentarza; 

d) maJej architektury (ogrodzenia, bramy); 

e) nagrobków, krzywy, ”omników, ogrodzeL kwater i innych zachowanych elementów cmentarza. 

2) warunki ochrony: 

a) zachowanie historycznych granic zaJoweL krajobrazowych; 
c) rewaloryzacja zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, n”. ubytki w zadrzewieniu uzu-

”eJniać tymi samymi gatunkami drzew, zaleca się takwe stosowanie gatunków trwaJych i dJugo-

wiecznych; 

d) gdy nie ”rzewiduje się ”rac renowacyjnych nalewy ”ozostawić zbiorowisko naturalnej sukcesji ”rzy-

rodniczej (n”. zdewaloryzowane zaJowenie cmentarne); 

4) u”orządkować teren dawnego cmentarza, a zachowane elementy nagrobków zabez”ieczyć - np. w formie 

lapidarium; 

5) wszelkie ”race renowacyjne, ”orządkowe, wycinki drzew wymagają ws”óJdziaJania z wJa`ciwym 
organem do s”raw ochrony zabytków, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi. 

6. Na obszarze o”racowania ustanawia się strefę ｭEｬ ochrony eks”ozycji krajobrazu, ustala się: 

1) Ochronę eks”ozycji ko`cioJa, obejmującą tereny umowliwiające widok na ”anoramy i dominanty z usta-

lonych kierunków. 
2) Warunki ochrony: 

a) zakaz realizacji zabudowy zakJócającej wgląd na zabytkowy obiekt, 
b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych lub liniowych, które ”rzesJaniaJyby widok na bryJę ko`cioJa, 
c) obowiązek ws”óJdziaJania w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami 

budowlanymi z od”owiednim organem ds. ochrony zabytków. 

7. Śla obszaru wchodzącego w zakres strefy W.III. ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku 

”rowadzenia ”rac ziemnych, ustala się: 

1) obowiązek ws”óJdziaJania w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziem-

nymi z od”owiednim organem ds. ochrony zabytków; 
2) obowiązek ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac 

ziemnych na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 
RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

§ 8. 1. Śla terenów ”rzeznaczonych ”od ”rzestrzeL ”ubliczną, ustala się nakaz zagos”odarowania 
obszarów w s”osób umowliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom nies”rawnym ruchowo. 

2. Ustalenia dotyczące terenów ”rzestrzeni ”ublicznych, w szczególno`ci terenów komunikacji, okre-

`lono w § 11 i w § 26. 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 105 ｦ 14902 ｦ Poz. 1929 

 

RozdziaJ 6 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalone na 
podstawie przepisów odrębnych 

§ 9. 1. Na obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują tereny i obiekty, które ”odlegają ochronie na ”od-

stawie ”rze”isów odrębnych, inne niw wymienione w § 6 i 7. 

RozdziaJ 7 

Ogólne zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci 

§ 10. 1. Śo”uszcza się ”rze”rowadzanie scaleL i ”odziaJów terenów zgodnie z ustaleniami szczegó-
Jowymi dotyczącymi ”rojektowanych ”odziaJów dziaJek w ”oszczególnych kwartaJach. 

2. Śo”uszcza się ”rze”rowadzenie wtórnego ”odziaJu dziaJek zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi 
dla ”oszczególnych terenów elementarnych. 

3. O ile ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią inaczej, ustala się nastę”ujące minimalne parametry no-

wowydzielanych dziaJek: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
b) minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami: 
a) minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1500 m², 
b) minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

3) dla zabudowy zagrodowej: 

a) minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
b) minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

4) dla zabudowy produkcyjno-magazynowej: 

a) minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
b) minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

4. Śo”uszcza się mowliwo`ć ”rze”rowadzenia innych ”odziaJów dziaJek budowlanych, niw ”odane na 
rysunku planu z zachowaniem ”arametrów zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi dla ”oszczególnych te-

renów elementarnych. 

5. Śo”uszcza się mowliwo`ć ”rze”rowadzania korekt istniejących ”odziaJów geodezyjnych w celu: 

1) wydzielenia niezbędnego dojazdu, 
2) za”ewnienia od”owiedniej odlegJo`ci obiektów budowlanych od granic dziaJek, na ”odstawie ”rze”i-

sów szczególnych, 
3) w innych przypadkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych. 

RozdziaJ 8 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 11. 1. Przeznacza się ”od budowę systemów komunikacji tereny oznaczone symbolami: KŚZ, KŚL, 
KDD, KDW i KX, dla których ustala się: 

1) obowiązek uwzględnienia wymagaL technicznych wynikających z lokalizacji istniejących i planowa-

nych urządzeL infrastruktury technicznej, wymienionych w § 12. 

2. W zakresie docelowej obsJugi komunikacyjnej ustala się: 

1) ”odziaJ na nastę”ujące klasy dróg: 
a) drogi zbiorcze, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ, 

b) drogi lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL, 

c) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD, 

d) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KŚW, 
e) ciągi ”iesze, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem KX; 

2) ”odziaJ na nastę”ujące kategorie dróg: 
a) drogi KDZ.1-KDZ.2 oraz drogi KDL.1-KDL.5 - jako drogi powiatowe; 

b) drogi KDD - jako drogi gminne; 

c) drogi KDW - jako drogi gminne, do”uszcza się jako drogi ”rywatne; 

3. W zakresie zasad i wskauników dotyczących ”arkowania ustala się: 
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1) obowiązek za”ewnienia, w granicach ”oszczególnych terenów, miejsc ”ostojowych dla samochodów 
osobowych, w ilo`ci minimum: 
a) 2 stanowiska, w garawu lub na ”owierzchni terenu, na kawdej z dziaJek w budownictwie jednoro-

dzinnym wolnostojącym i zagrodowym, 

b) 1 stanowisko na kawde 25 m² ”owierzchni uwytkowej obiektów handlowych, usJugowych 

i gastronomicznych, 

c) 1 stanowisko na kawde 5 miejsc noclegowych w obiektach `wiadczących usJugi turystyczne, 
d) 1 stanowisko na kawde 35 m² ”owierzchni uwytkowej biur, 

 ”rzy czym dla kawdego z obiektów wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wynikająca z wymie-

nionych warunków; 
2) obowiązek za”ewnienia w granicach ”oszczególnych terenów miejsc ”rzeJadunku towarów do obiek-

tów usJugowych - poza miejscami wymaganymi w pkt 1; 

3) do”uszcza się realizację ogólnodostę”nych miejsc ”ostojowych wzdJuw dróg lokalnych; 

4. W zakresie komunikacji ”ieszej KX ustala się: 

1) realizację ciągów ”ieszych i ”rzej`ć nie będących czę`cią ”asa drogowego, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszczenie ruchu ”ojazdów w zakresie obsJugi terenów rolniczych i le`nych. 

5. W zakresie dróg rowerowych ustala się: 

1) realizację wydzielonych dróg rowerowych w liniach rozgraniczających dróg zbiorczych KŚZ; 
2) do”uszczenie realizacji wydzielonych dróg rowerowych wzdJuw dróg lokalnych KŚL; 
3) dopuszczenie ruchu rowerowego w drogach lokalnych i dojazdowych. 

RozdziaJ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 12. 1. W zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego gru”owego systemu wodociągowego; 

2) do”rowadzenie wody na teren objęty ”lanem z istniejącej sieci magistralnej dn 1000 mm w ukJadzie 
”ier`cieniowym ”o”rzez dalszą rozbudowę sieci z wykorzystaniem istniejących na terenie objętym 
planem przewodów wodociągowych; 

3) do”uszczenie tymczasowej realizacji indywidualnych ujęć wody do czasu realizacji systemu wodocią-
gowego; 

4) ”rowadzić ”rzewody rozdzielcze sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających dróg - poza jezdnia-

mi, ciągów ”ieszych i komunikacji rowerowej o `rednicach nie mniejszych jak dn 90 mm dla sieci 
rozdzielczej; 

5) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z komunalnej sieci wodociągowej poprzez hydranty 

uliczne; 

6) budowę nowych ujęć wody lub wykorzystanie istniejących, zgodnie z prze”isami szczególnymi w sprawie 

zasad zapewnienia zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, po uprzednim rozpoznaniu hy-

drogeologicznym. 

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków bytowo-gospodarczych 

ustala się: 

1) zagos”odarowanie terenu oraz gabaryty obiektów i urządzeL zgodnie z wymaganiami technologicz-

nymi oraz obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, dla terenów ”rze”om”owni; 
2) od”rowadzenie `cieków bytowo-gos”odarczych wyJącznie systemem sieci kanalizacji `ciekowej gra-

witacyjno-ci`nieniowej do oczyszczalni `cieków ”o”rzez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji 
`ciekowej; 

3) dopuszczenie tymczasowego odprowadzenia `cieków bytowo-gospodarczych do czasu realizacji sys-

temu kanalizacji `ciekowej grawitacyjno-ci`nieniowej do indywidualnych szczelnych zbiorników bez-

od”Jywowych zlokalizowanych na terenie ”oszczególnych nieruchomo`ci; 
4) ”rowadzenie ”rzewodów zbiorczych kanalizacji `ciekowej w liniach rozgraniczających dróg - poza 

jezdniami, ciągów ”ieszych i komunikacji rowerowej - o `rednicach nie mniejszych jak dn 160 mm dla 
s”Jywu grawitacyjnego; 

5) do”uszczenie ”rowadzenia sieci kanalizacji `ciekowej ”rzez tereny przeznaczone na cele publiczne 

inne niw tereny komunikacji oraz ”rzez tereny rolne; 
6) dopuszczenie pozostawienia istniejących rozwiązaL gos”odarki `ciekowej dla istniejących obiektów 

budowlanych do czasu realizacji sieci kanalizacji `ciekowej; 
7) do”uszczenie lokalizacji ”rze”om”owni `cieków w granicach terenów elementarnych, obsJugiwanych 

przez te przepompownie, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, nie będących terenami 
infrastruktury technicznej oznaczonymi symbolem IT.3.K. 
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3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków o”adowych i roz-

to”owych ustala się: 

1) od”rowadzenie `cieków o”adowych i rozto”owych istniejącym systemem kanalizacji deszczowej 
grawitacyjnej ”owiązanej z system istniejących rowów; 

2) dopuszczenie prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej przez tereny przeznaczone na cele publiczne 

inne niw tereny komunikacji oraz ”rzez tereny rolne; 
3) do”uszczenie wymiany odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej będącej w zJym stanie technicz-

nym lub o zbyt maJych `rednicach ”rzez ”rzeJowenie odcinków sieci na warunkach zgodnych z przepi-

sami odrębnymi; 
4) realizację kanalizacji deszczowej wraz z renowacją istniejących rowów i cieków ”rzewidzianych do 

odbioru wód o”adowych i roztopowych; 

5) oczyszczanie `cieków o”adowych i roztopowych z terenów komunikacyjnych, ”rzed w”rowadzeniem 

ich do odbiornika, (zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi); 
6) do”uszczenie od”rowadzenia wód o”adowych i roztopowych z terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej do gruntu w granicach wJasnej dziaJki budowlanej ”od warunkiem, we ilo`ć od”rowa-

dzanych wód nie ”rzekroczy jego chJonno`ci; 
7) do”uszczenie wykorzystania wód o”adowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia 

i uwycia do nawadniania zieleni; 
8) prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających dróg; 
9) dopuszczenie prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej pod jezdniami (zgodnie z obowiązującymi 

”rze”isami odrębnymi) o `rednicach kanaJów deszczowych zbiorczych nie mniejszych niw dn 300 mm. 
10) nakaz zachowania istniejących sieci drenarskich, a w przypadku konieczno`ci ich ”rzebudowy nalewy 

uzyskać odpowiednie zgody wymagane zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

4. W zakresie budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) zaopatrzenie w gaz z gazociągu istniejącej i ”rojektowanej sieci `redniego i niskiego ci`nienia; 
2) do”uszczenie wykorzystania gazu ”rzewodowego o”rócz celów bytowych i grzewczych, do celów 

technologicznych; 

3) zasilanie obszaru objętego ”lanem ”o”rzez rozbudowę istniejącego systemu sieci gazowej `redniego 
ci`nienia w ukJadzie ”ier`cieniowym; 

4) prowadzenie sieci gazowych w liniach rozgraniczających dróg - ”oza jezdniami, ciągów ”ieszych 

i komunikacji rowerowej, o `rednicach nie mniejszych jak dn 63; 
5) dopuszczenie prowadzenia sieci gazowej przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne niw tereny 

komunikacji oraz przez tereny rolne; 

6) do”uszczenie urządzania ”arkingów nad gazociągiem za zgodą o”eratora sieci; 
7) do”uszczenie stosowania, dla celów bytowych i grzewczych gazu bezprzewodowego do czasu reali-

zacji sieci gazowej. 

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: 

1) zaopatrzenie w cie”Jo w oparciu o istniejące oraz realizację nowych lokalnych i indywidualnych uródeJ 
cie”Ja; 

2) zastosowanie urządzeL - uródeJ cie”Ja wykorzystujących ”aliwa nie ”owodujące ”onadnormatywnego 
zanieczyszczenia powietrza; 

3) do”uszczenie realizacji systemów grzewczych wykorzystujących uródJa odnawialne. 

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną w za-

kresie linii elektroenergetycznych sn 15 kV i stacji transformatorowych ustala się: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z GPZ (zlokalizowanego ”oza obszarem objętym ”lanem) ”o”rzez 
linie napowietrzne SN 15 kV; 

2) zagos”odarowanie terenu oraz gabaryty obiektów i urządzeL zgodnie z wymaganiami technologicz-

nymi oraz obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, dla wydzielonych terenów oznaczonych na rysunku 
”lanu symbolem IT.2.ś, IT.4.ś, IT.6.ś oraz dla istniejących stacji nasJu”owych zlokalizowanych 

w liniach rozgraniczających dróg; 

3) linie elektroenergetyczne sn 15kV nalewy ”rojektować jako kablowe lokalizując je w pasie drogowym; 

4) projektowane stacje transformatorowe sn 15 kV nalewy lokalizować na wydzielonych dziaJkach; 
5) w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji stacji transformatorowych na sJu-

pach w ”asie drogowym, wówczas zasilanie stacji transformatorowych liniami kablowymi sn 15 kV; 

6) do”uszcza się wymianę istniejących sJu”owych stacji transformatorowych na stacje kontenerowe 
zlokalizowane na wydzielonych dziaJkach; 

7) zasilanie terenów elementarnych na ”oziomie `rednich na”ięć siecią kablową; 
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8) zasilanie obiektów budowlanych na ”oziomie niskich na”ięć siecią kablową; 
9) lokalizowanie sieci elektroenergetycznych kablowych w liniach rozgraniczających dróg, ”oza jezdniami; 
10) dla napowietrznej sieci elektroenergetycznej o na”ięciu 15 kV ustala się obszar oddziaJywania w pasie 

o szeroko`ci 7,0 m, w którym: 
a) zakazuje się budowy staJych i tymczasowych budynków, 
b) zakazuje się sadzenia drzew za wyjątkiem materiaJu szkóJkarskiego; 

11) do”uszczenie skablowania istniejących sieci na”owietrznych. 

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną w za-

kresie linii elektroenergetycznych nn 0,4 kV ustala się 

1) zasilanie obiektów budowlanych na ”oziomie na”ięć 0,4 kV siecią kablową 

z dopuszczeniem w uzasadnionych ”rzy”adkach mowliwo`ci zasilania obiektów ”rzyJączami na”o-

wietrznymi z istniejących linii na”owietrznych, 
2) zJącza kablowe z rozliczeniowymi pomiarami energii nalewy lokalizować na granicy dziaJek z dostę”em 

od strony drogi. 

3) do”uszczenie mowliwo`ci lokalizacji rozdzielczych szaf kablowych na terenie ”asa drogowego 

w miejscach nie kolidujących z ruchem ulicznym 

4) lokalizowanie instalacji o`wietlenia ulic na wszystkich nowo”rojektowanych ulicach oraz na tych uli-
cach gdzie dotychczas taka instalacja nie wystę”uje; 

5) dobór wysoko`ci sJu”ów o`wietleniowych i ich rozmieszczenia, oraz dostosowania uródJa `wiatJa do 
kategorii ulicy i wymaganego natęwenia o`wietlenia; 

6) do”uszczenie skablowania istniejących linii na”owietrznych nn. 0,4 kV. 

8. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji ustala się: 

1) mowliwo`ć rozbudowy istniejącej telekomunikacyjnej i teletechnicznej kanalizacji kablowej i budowy 

nowej, na terenach ”rzeznaczonych ”od infrastrukturę trans”ortową; 
2) skablowanie istniejącej sieci kablowej ”odwieszonej na sJu”ach energetycznej linii na”owietrznej nn 

0,4 kV; 

3) dopuszczenie prowadzenia sieci telekomunikacyjnej przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne 

niw tereny komunikacji; 
4) do”uszczenie lokalizacji węzJów telekomunikacyjnych i szafek dostę”owych w liniach rozgraniczają-

cych dróg. 

9. W zakresie gos”odarki od”adami ustala się: 

1) obowiązek wywozu od”adów komunalnych na skJadowisko od”adów; 
2) gromadzenie od”adów w ”ojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem mow-

liwo`ci ich segregacji; 

3) wyznaczenie na dziaJkach budowlanych miejsca lokalizacji ”ojemników do czasowego gromadzenia 
od”adów staJych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 

4) do”uszczenie stosowania zbiorczych ”ojemników do selektywnej zbiórki od”adów obsJugujących więcej 
niw jedną dziaJkę budowlaną; 

5) zakaz lokalizacji skJadowisk od”adów, wysy”isk `mieci, wylewisk `cieków za wyjątkiem terenu IT.1 

6) zakaz lokalizacji ubojni. 

RozdziaJ 10 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 

§ 13. 1. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się utrzymanie dotychczasowego 
sposobu uwytkowania terenu. 

2. W czasie realizacji inwestycji do”uszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, dla ”otrzeb reali-
zacji budowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

3. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nietrwale związanych z gruntem za wyjąt-

kiem obiektów wymienionych w ust. 2. 
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ŚZIAI III 

Przepisy szczegóJowe 

RozdziaJ 11 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
a takwe zasady i warunki scalenia i podziaJu nieruchomo`ci 

§ 14. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.1 o powierzch-

ni 45.265 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.3, od granicy z terenami R.1, od zachodniej grani-

cy z drogą KŚW.1; 
- 6 m od linii rozgraniczającej z ”ozostaJą czę`cią drogi KŚW.1; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy oraz równolegJymi do krawędzi nowowydzielanych 
dróg wewnętrznych; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.3 

b) w ”rzy”adku dokonania ”odziaJów zgodnie z pkt 6 do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrz-
nych o szeroko`ci min. 10 m, 

c) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

d) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0% z wyJączeniem dziaJki nr 130/3 objętej w po-

”rzednim ”lanie funkcją MN. 

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.2 o powierzchni 

12.721 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.3, 
- 15,0 m od granicy z terenami R.1, 

- 7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.11; 
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b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.3 i KDD.11, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.3 o powierzchni 

11.383 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.3, 
- 15,0 m od granicy z terenami R.1, 

- 7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.11 i KDD.12; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
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7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.3, KDD.11 i KDD.12, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.4 o powierzchni 

2.121 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.3 oraz od granicy z terenami R.1, 

- 7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.12; 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.12, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.5 o powierzchni 

13.642 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.3, 
- 7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.8, KŚŚ.10, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.2; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
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3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 

b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.8, KDD.10, KDW.2, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0% z wyJączeniem dziaJki nr 144 objętej w poprzed-

nim planie funkcją MN. 

6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.6 o powierzchni 

11.840 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.8 i KDD.9, 

- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.2 i KDW.3; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
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7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.8, KDW.3, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.7 o powierzchni 

13.299 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 8,0 m od granicy terenu R.2 i ZL.6, 

- 7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.8 i KDD.9, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.9, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0% z wyJączeniem czę`ci dziaJki nr 144 objętej w po-

przednim ”lanie funkcją MN. 

8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.8 o powierzchni 

7.872 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.2, KDW.3, KDW.4, KDW.5; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
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b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) pokrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego ustala 

się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW2 i KDW.5, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0% z wyJączeniem dziaJki nr 144 objętej w po-

”rzednim ”lanie funkcją MN. 

9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.9 o powierzchni 

8.107 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.9, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.3, KŚW.4, KŚW.5; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.9, KDW.5, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 
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8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0% z wyJączeniem dziaJki nr 144 objętej w po-

”rzednim ”lanie funkcją MN. 

10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.10 o powierzchni 

10.155 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.9 i KDD.10, 

- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.2 i KDW.4; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) dopuszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.10, KDW.4, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0% z wyJączeniem czę`ci dziaJki nr 144 objętej w po-

przednim planie funkcją MN. 

11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.11 o powierzchni 

6.785 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.3, 
- 7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.9 i KDD.10, 

- 6 m od linii granicy terenów R.2 i MR.6; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
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3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) dopuszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.10, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0% z wyJączeniem czę`ci dziaJki nr 144 objętej w po-

”rzednim ”lanie funkcją MN. 

12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.12 o powierzchni 

21.384 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.4 oraz od granicy terenu R.7, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.23; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 7,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KŚL.4 oraz ”o”rzez drogę wewnętrzną KŚW.23, 
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b) w ”rzy”adku dokonania ”odziaJów zgodnie z pkt 6 do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrz-
nych o szeroko`ci min. 10 m, 

c) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

d) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.13 o powierzchni 

17.274 m² ustala się: 

2) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 15 m od granicy terenu R.7, 

- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.6; 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) pokrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
8) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KŚL.4 ”o”rzez drogę wewnętrzną KŚW.6, 
b) w ”rzy”adku dokonania ”odziaJów zgodnie z pkt 6 do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrz-

nych o szeroko`ci min. 10 m, 

c) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

d) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%, dla dziaJki nr 106/3 w wysoko`ci 30%. 

14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.14 o powierzchni 

4.925 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 5,5 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.3, (zgodnie z elewacją frontową istniejącego budyn-

ku), 

- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.6; 
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b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) pokrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.6, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. Truskawkowej 3 (dawna 

szkoJa), ze względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”rowa-

dzenie dziaJaL mających na celu ”rzywrócenie ”ierwotnej formy ”oprzez: 

b) zakaz rozbudowy w poziomie od strony elewacji frontowej i bocznych, 

c) do”uszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta 
nachylenia ”oJaci dachowej, wysoko`ci elewacji frontowej i nieprzekroczenia istniejącej wysoko-

`ci budynku, 
d) zakaz realizacji okien ”oJaciowych od frontu, 
e) nakaz zachowania rozmieszczenia, proporcji i ”odziaJu otworów okiennych i drzwiowych, 

f) zakaz realizacji ocie”leL zewnętrznych, 
g) zakaz zamiany kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 
h) nakaz zachowania ceglanej elewacji. 

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa B ”o`redniej ochrony 
konserwatorskiej; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

15. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.15 o powierzchni 

14.898 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 7,0 - 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.4, (zgodnie z elewacją frontową istniejącego 
budynku), 

- tylna linia zabudowy w odlegJo`ci 5 m od granicy terenu MR.9, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 
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4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1500 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.4, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.16 o powierzchni 

12.733 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m oraz 5-12 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.7, 
- 1-7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.8, 
- 15 m od granicy terenu MR.9; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) pokrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1500 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.7, KDW.8, w uzasadnionych przypadkach na zasadach 

”rawoskrętu z drogi KDZ.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 
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8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%, dla dziaJek nr 86 i 85/2 w wysoko`ci 0%. 

17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.17 o powierzchni 

8.409 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.2, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.8, KŚW.9, 
- 10 m od granicy terenu R.5; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.9, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%, dla dziaJki nr 336 w wysoko`ci 30%. 

18. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.18 o powierzchni 

13.780 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.2, 
- 6-7 m od linii rozgraniczającej drogi KDW.8, 

- 5-6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.9, 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
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3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć poziomu gzymsu, okapu do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.8, KDW.9, w uzasadnionych przypadkach na zasadach pra-

woskrętu z drogi KDZ.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

19. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.19 o powierzchni 

7.627 m² ustala się: 

1) przeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.5, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.11, 
- 8 m od granicy dziaJki 74/4; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.11 i KDL.5, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 
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9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa B ”o`redniej ochrony 
konserwatorskiej; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

10) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. Jewynowej 3-5 (dawna 

”lebania), ze względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”ro-

wadzenie dziaJaL mających na celu ”rzywrócenie ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) zakaz nadbudowy, 

b) zakaz rozbudowy w poziomie od strony elewacji frontowej i bocznych, 

c) do”uszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta 
nachylenia ”oJaci dachowej, wysoko`ci elewacji frontowej i nie”rzekroczenia istniejącej wysoko-

`ci budynku, 

d) zakaz realizacji okien ”oJaciowych, od strony frontowej, 
e) zakaz zamiany kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 
f) do”uszcza się lokalizację budynków gos”odarczych w tylnej czę`ci dziaJki w odlegJo`ci min. 8 m 

od budynku objętego ochroną. 
11) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

20. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.20 o powierzchni 

7.408 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 6-10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 5-8 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.11, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.12, 
- 10 m od granicy terenu R.9; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów dla nowo”rojektowanych budynków: nakaz 
stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.11, KDW.12, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

21. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.21 o powierzchni 

3.615 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
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- 3-5 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.12, 
- 10 m od granicy terenu R.9; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów dla nowo”rojektowanych budynków: nakaz 
stosowania dachów stromych, z kalenicami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.12, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

22. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.22 o powierzchni 

4.784 m² ustala się: 

1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m oraz 3 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1500 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDZ.1, 
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b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%, dla dziaJki nr 78 w wysoko`ci 30%. 

23. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.23 o powierzchni 

2.039 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.13, 
- 6 m od granicy terenu R.9; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 

7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.13, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

24. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.24 o powierzchni 

3.506 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 4-14 m od granicy terenu R.9; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w przypadku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 
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4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1500 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) dopuszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDZ.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%, dla dziaJki nr 203/1 w wysoko`ci 30%. 

25. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.25 o powierzchni 

17.958 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.13, 
- tylna linia zabudowy w odlegJo`ci 45 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.13, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć poziomu gzymsu, okapu do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1500 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.13, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12; 
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8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) ze względu na sJabą no`no`ć gruntów, lokalizację inwestycji nalewy ”o”rzedzić szczegóJowymi bada-

niami gruntowymi. 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0% z wyJączeniem czę`ci dziaJki nr 335 objętej w po-

przednim ”lanie funkcją MN. 

26. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.26 o powierzchni 

11.130 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.13, KŚŚ14, KX.8, 
- tylna linia zabudowy w odlegJo`ci 45 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.14, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; do”uszcza się ”rosto”adJe usytuowanie kalenic; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.13, KDD.14, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

d) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

27. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.27 o powierzchni 

28.400 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.13, KŚŚ.14, 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; do”uszcza się ”rosto”adJe usytuowanie kalenic; 
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5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.14, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

28. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.28 o powierzchni 

14.508 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.13, KŚŚ.14, 
- 5-22 m od linii ”oJudniowo-wschodniej granicy kwartaJu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 

c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; do”uszcza się ”rosto”adJe usytuowanie kalenic; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.13, KDD.14, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

29. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.29 o powierzchni 

13.883 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.14, KX.8, 
- 10 m od ”oJudniowo-wschodniej granicy kwartaJu 

- tylna linia zabudowy w odlegJo`ci 35-45 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.14; 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
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3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; do”uszcza się ”rosto”adJe usytuowanie kalenic; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.14, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

30. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.30 o powierzchni 

14.410 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.14, 

- 6-10 m od ”oJudniowo-wschodniej granicy kwartaJu, 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.14, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 
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31. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.31 o powierzchni 

7.427 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.15, 

- 6 m od ”oJudniowo-wschodniej granicy kwartaJu, 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.15, w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się zjazd 

z drogi KDZ.1; 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

32. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.32 o powierzchni 

6.229 m² ustala się: 

1) przeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.15, 
- 6 m od ”oJudniowo-wschodniej granicy kwartaJu, 
- 8 m od linii rozgraniczającej od terenu ZL.4, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
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c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.15, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

33. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.33 o powierzchni 

3.435 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m oraz 5-12 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.16, 
- 6 m od ”oJudniowo-wschodniej granicy kwartaJu, 
- 8-13 m od linii rozgraniczającej od terenu ZL.4, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.16 oraz z drogi Wypoczynkowej poza granicami planu, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

34. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.34 o powierzchni 

11.998 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m oraz 5-9 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.16, 

- 6 m od ”oJudniowo-wschodniej granicy kwartaJu, 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
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b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się scalenie i ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie nowowydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) dla dziaJek nr 191/2 i 190/10 do”uszcza się scalenie i nastę”nie ”odziaJ na dwie dziaJki o po-

wierzchni ok. 900 m² kawda, 
d) ustala się minimalne szeroko`ci frontów nowych dziaJek: od 25 m, 

e) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.16, w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się zjazd z drogi 

KDZ.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

35. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.35 o powierzchni 

5.408 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDZ.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 
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8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

36. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.36 o powierzchni 

15.293 m² ustala się: 

1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KDZ.1, 

- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.17, 
- 6 m od ”oJudniowo-wschodniej granicy kwartaJu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi Wypoczynkowej, zlokalizowanej poza granicami planu, oraz z drogi 

KDW.17 

b) w ”rzy”adku dokonania ”odziaJów zgodnie z pkt 6 do”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrz-
nych o szeroko`ci min. 10 m, 

c) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

d) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30%. 

37. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.37 o powierzchni 

5.141 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m oraz 4-10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.17, 
- 6 m od ”oJudniowo-wschodniej granicy kwartaJu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
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b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; do”uszcza się ”rosto”adJe usytuowanie kalenicy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi wypoczynkowej, zlokalizowanej poza granicami planu, z drogi 

KDW.17 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

38. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.38 o powierzchni 

20.399 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m oraz 3-13 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 5-8 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.18, 
- 3 m od ”óJnocnej granicy kwartaJu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 1000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 25 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.18; w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się zjazd z drogi 

KDZ.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ze względu na sJabą no`no`ć gruntów, lokalizację inwestycji nalewy ”o”rzedzić szczegóJowymi bada-

niami gruntowymi. 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 
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39. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.39 o powierzchni 

9.190 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KDZ.1, 

- 5-7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.19, 
- 4 m od granicy terenu R.6; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w przypadku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.19, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w przypadku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

40. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN.40 o powierzchni 

7.800 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

budynków gos”odarczych i garawowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 5-7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.20, 
- 3 m od granicy terenu R.6; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć poziomu gzymsu, okapu do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 
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6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.20, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

§ 15. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, oznaczonego symbolem MN/U.1 

o powierzchni 13.591 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z usJugami nieuciąwliwymi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ1, KŚŚ.2, 
- tylna linia zabudowy 56 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.2, 
- 10 m od osi linii elektroenergetycznej, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 35% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 4 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych i mieszkalno-usJugowych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 8,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami ”rosto”adJymi lub równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych, gos”odarczych i usJugowych: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 500 m² Jącznie dla wszystkich obiektów wymienionych 

w pkt 6, 

b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
8) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.1, KDD2, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug zgodnie z zasadami okre-

`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, oznaczonego symbolem MN/U.2 

o powierzchni 10.191 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z usJugami nieuciąwliwymi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.1, KŚŚ.2, 
- 12 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.2, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 35% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 4 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych i mieszkalno-usJugowych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
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b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 8,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami ”rosto”adJymi do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych, gos”odarczych i usJugowych: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 500 m² Jącznie dla wszystkich obiektów wymienionych 

w pkt 6, 

b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
8) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD2, KDD1 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug zgodnie z zasadami okre-

`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, oznaczonego symbolem MN/U.3 

o powierzchni 16.506 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą z usJugami nieuciąwliwymi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 12 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.2, 
- 6-8 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.2, 
- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.1, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 4 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych i mieszkalno-usJugowych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 6,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami ”rosto”adJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych, gos”odarczych i usJugowych: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 500 m² Jącznie dla wszystkich obiektów wymienionych 

w pkt 6, 

b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
8) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD2, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug zgodnie z zasadami okre-

`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 
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9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

§ 16. 1. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.1 o powierzchni 32.621 m² 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 6-10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.1, 
- tylna linia zabudowy 45 m od wschodniej linii rozgraniczającej drogi KŚW.1, 
- 10 m od ”óJnocnej granicy terenu R.1; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 70% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

2. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.2 o powierzchni 23.684 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z dopuszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.1, 
- tylna linia zabudowy 45 m od zachodniej linii rozgraniczającej drogi KDW.1, 

- 10 m od granicy terenu R.1; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 70% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

frontowej linii zabudowy, 
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b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.1, 

b) w uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się zjazd z drogi zlokalizowanej poza granicami planu, 

c) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

d) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

3. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.3 o powierzchni 9.434 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem realizacji usJug agroturystycznych, z do-

puszczeniem realizacji stadniny koni wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi. 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.3, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KX.5, 
- 6 m od linii rozgraniczającej terenu US.1, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 20% ”owierzchni dziaJki, 

c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 70% ”owierzchni dziaJki, 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 

b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.3, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 
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8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

4. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.4 o powierzchni 8.355 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową (istniejącą) z zakazem rozbudowy i utrzymaniem obecnej 

zabudowy do czasu `mierci technicznej obiektów lub ich likwidacji 
2) w przypadku likwidacji o której mowa w pkt 1 obecnej zabudowy do”uszcza się przeznaczenie terenu 

jak dla sąsiadującego terenu P4; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 8-15 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.1, 
- 15 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.4, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 70% ”owierzchni dziaJki, 

4) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków o funkcji gospodarczej lub/i agroturystycznej: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 7,5 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u budynku do 4,5 m; 

5) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: nie do”uszcza się wtórnego ”odziaJu dziaJek, 
8) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

5. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.5 o powierzchni 9.981 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z dopuszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- wzdJuw elewacji istniejącego budynku oraz 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.3, 
- 10 m od granicy terenu R.1; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 70% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
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c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.3, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%, dla dziaJki nr 116/1 w wysoko`ci 0%. 

6. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.6 o powierzchni 6.054 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z dopuszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.3, 
- wzdJuw elewacji istniejącego budynku oraz 10 m od granicy terenu R.2 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 70% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.3, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

7. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.7 o powierzchni 6.640 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- frontowa i tylna linia zabudowy na ”rzedJuweniu elewacji istniejących budynków 

- 20 m od osi skrajnego toru kolejowego 
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b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 70% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.4, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

8. usunięto 

9. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.9 o powierzchni 56.277 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- na ”rzedJuweniu elewacji frontowych istniejących budynków oraz 10 m od linii rozgraniczają-
cej drogi KDZ.1 

- tylna linia zabudowy 5 m od granicy strefy B ”o`redniej ochrony konserwatorskiej, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 70% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
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b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.4, oraz z drogi KDZ.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa B ”o`redniej ochrony 
konserwatorskiej; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

10) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. Szerokiej 14 (dom i obora), 

ze względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”rowadzenie 
dziaJaL mających na celu ”rzywrócenie ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) zakaz nadbudowy, 

b) zakaz rozbudowy w poziomie od strony elewacji frontowej i bocznych, 

c) do”uszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta 
nachylenia ”oJaci dachowej, wysoko`ci elewacji frontowej i nie”rzekroczenia istniejącej wysoko-

`ci budynku, 
d) zakaz realizacji okien ”oJaciowych od strony frontowej, 
e) zakaz realizacji lukarn, 

f) zakaz realizacji ocie”leL zewnętrznych (obora), 
g) zakaz zamiany kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 
h) zakaz zmiany typu pokrycia dachu - dachówka ceramiczna, 
i) nakaz zachowania ceglanej elewacji (obora), 

j) nakaz zachowania rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych i drzwiowych. 

11) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

10. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.10 o powierzchni 8.165 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- na ”rzedJuweniu elewacji istniejących budynków oraz 4-8 m od linii rozgraniczającej drogi 
KDL.2, 

- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.9, 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 
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d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.2, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. MigdaJowej 5 (dom), ze 

względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”rowadzenie dzia-

JaL mających na celu ”rzywrócenie ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) zakaz nadbudowy, 

b) zakaz rozbudowy w poziomie od strony elewacji frontowej i bocznych, 

c) dopuszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej pod warunkiem zachowania istniejącego kąta 
nachylenia ”oJaci dachowej, wysoko`ci elewacji frontowej i nie”rzekroczenia istniejącej wysoko-

`ci budynku, 
d) zakaz realizacji okien ”oJaciowych od strony frontowej, 
e) zakaz zamiany kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 
f) nakaz zachowania rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych i drzwiowych. 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

11. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.11 o powierzchni 18.303 m² usta-

la się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- na ”rzedJuweniu elewacji istniejących budynków oraz 10 m od linii rozgraniczającej drogi 
KDZ.1, 

- na ”rzedJuweniu elewacji istniejących budynków oraz 6-11 m od linii rozgraniczającej drogi 
KDL.2, 

- 4 m od granicy terenu R.6; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.2, oraz z drogi KDZ.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 
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8) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. MigdaJowej 4-6A (dom), ze 

względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”rowadzenie dzia-

JaL mających na celu ”rzywrócenie ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) zakaz nadbudowy, 

b) zakaz rozbudowy w poziomie od strony elewacji frontowej i bocznych, 

c) do”uszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta 
nachylenia ”oJaci dachowej, wysoko`ci elewacji frontowej i nie”rzekroczenia istniejącej wysoko-

`ci budynku, 
d) zakaz realizacji okien ”oJaciowych od strony frontowej, 

e) zakaz zamiany kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 
9) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. Szerokiej 32 (dom), ze 

względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”rowadzenie dzia-

JaL mających na celu ”rzywrócenie ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) zakaz nadbudowy, 

b) zakaz rozbudowy w poziomie od strony elewacji frontowej i bocznych, 

c) do”uszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta 
nachylenia poJaci dachowej, wysoko`ci elewacji frontowej i nie”rzekroczenia istniejącej wysoko-

`ci budynku, 
d) zakaz realizacji okien ”oJaciowych od strony frontowej, 
e) zakaz realizacji lukarn, 

f) zakaz zamiany kąta nachylenia ”oJaci dachowych. 
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

12. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.12 o powierzchni 4.399 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 4 m od granicy terenu R.6; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDZ.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 
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8) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

13. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.13 o powierzchni 25.018 m² usta-

la się: 

1) przeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 15 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KDL.5, KDW.10 

- 30 m od granicy terenu UK.1; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 70% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) dopuszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.10 oraz z drogi KDL.5, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w przypadku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭDorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ś ochrony eks”ozycji 
krajobrazu; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

11) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0% dla dziaJki nr 218 w wysoko`ci 30%. 

14. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.14 o powierzchni 23.072 m² usta-

la się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- wzdJuw elewacji istniejących budynków oraz 10-18 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.5, 
- 12 m od granicy terenu R.9; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 105 ｦ 14943 ｦ Poz. 1929 

 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego ustala 

się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.5, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa B ”o`redniej ochrony 
konserwatorskiej; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

10) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. Jewynowej 9 (dom), ze 

względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”rowadzenie dzia-

JaL mających na celu ”rzywrócenie ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) zakaz nadbudowy, 

b) zakaz rozbudowy w poziomie od strony elewacji frontowej i bocznych, 

c) do”uszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta 
nachylenia ”oJaci dachowej, wysoko`ci elewacji frontowej i nieprzekroczenia istniejącej wysoko-

`ci budynku, 
d) zakaz realizacji okien ”oJaciowych od strony frontowej, 
e) zakaz realizacji lukarn, 

f) zakaz zamiany kąta nachylenia ”oJaci dachowych. 
 ｰ ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednora-

zowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%, dla dziaJki nr 63/1 w wy-

soko`ci 30%. 

15. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.15 o powierzchni 18.594 m² usta-

la się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- wzdJuw elewacji istniejących budynków oraz 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 6-10 m od granicy terenu R.9; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 
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4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDZ.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektów ”oJowonych ”rzy ul. Szerokiej 51-53 (dom 

i obora), ze względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”ro-

wadzenie dziaJaL mających na celu ”rzywrócenie ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) zakaz nadbudowy, 

b) zakaz rozbudowy w poziomie od strony elewacji frontowej i bocznych, 

c) dopuszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta 
nachylenia ”oJaci dachowej, wysoko`ci elewacji frontowej i nie”rzekroczenia istniejącej wysoko`ci 
budynku, 

d) zakaz realizacji okien ”oJaciowych, 
e) zakaz realizacji lukarn, 

f) zakaz realizacji ocie”leL zewnętrznych, 
g) zakaz zamiany kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 
h) nakaz zachowania ceglanej elewacji (obora), 

i) nakaz zachowania kompozycji elewacji, 

j) nakaz zachowania detalu elewacji. 

10) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego przy ul. Szerokiej 35 (dom), ze względu 

na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”rowadzenie dziaJaL mających 

na celu ”rzywrócenie ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) zakaz nadbudowy, 

b) zakaz rozbudowy w poziomie od strony elewacji frontowej i bocznych, 

c) do”uszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta 
nachylenia ”oJaci dachowej, wysoko`ci elewacji frontowej i nie”rzekroczenia istniejącej wysoko-

`ci budynku, 
d) zakaz realizacji okien poJaciowych od strony frontowej, 
e) zakaz realizacji lukarn, 

f) zakaz zamiany kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 
g) zakaz zmiany ty”u ”okrycia dachu (dachówka ceramiczna), 
h) nakaz zachowania kom”ozycji elewacji (lewa czę`ć budynku), 
i) nakaz ”rzywrócenia historycznej kom”ozycji elewacji (”rawa czę`ć budynku). 

11) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

16. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.16 o powierzchni 6.529 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- wzdJuw elewacji istniejących budynków oraz 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.13, 
- 4-6 m od granicy terenu R.9; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDW.13 oraz z drogi KDZ.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektów ”oJowonych ”rzy ul. Szerokiej 33-33a (dom), 

ze względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”rowadzenie 
dziaJaL mających na celu ”rzywrócenie ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) zakaz nadbudowy, 

b) zakaz rozbudowy w poziomie od strony elewacji frontowej i bocznych, 

c) do”uszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta 
nachylenia ”oJaci dachowej, wysoko`ci elewacji frontowej i nie”rzekroczenia istniejącej wysoko-

`ci budynku, 
d) zakaz realizacji okien ”oJaciowych, 
e) zakaz realizacji lukarn, 

f) zakaz realizacji ocie”leL zewnętrznych, 
g) zakaz zamiany kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 
h) nakaz zachowania kompozycji elewacji, 

i) nakaz zachowania detalu elewacji. 

10) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ul. Szerokiej 31-31a (dom), ze 

względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się prowadzenie dzia-

JaL mających na celu ”rzywrócenie ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) zakaz nadbudowy, 

b) zakaz rozbudowy w poziomie od strony elewacji frontowej i bocznych, 

c) do”uszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta 
nachylenia ”oJaci dachowej, wysoko`ci elewacji frontowej i nie”rzekroczenia istniejącej wysoko-

`ci budynku, 
d) zakaz realizacji okien ”oJaciowych, 
e) zakaz realizacji dodatkowych lukarn, 

f) zakaz realizacji ocie”leL zewnętrznych, 
g) zakaz zamiany kąta nachylenia ”oJaci dachowych, 
h) zakaz zmiany ty”u ”okrycia dachu (dachówka ceramiczna), 
i) nakaz zachowania kompozycji elewacji, 

j) nakaz zachowania detalu elewacji. 
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11) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

17. Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego symbolem MR.17 o powierzchni 8.677 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę zagrodową z do”uszczeniem realizacji usJug agroturystycznych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.13, 
- tylna linia zabudowy 45 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.13, 
- 5 m od granicy terenu R.9; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 70% ”owierzchni dziaJki, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: 
a) dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami ”rosto”adJymi do 

frontowej linii zabudowy, 

b) dla budynków gos”odarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równolegJymi 
do frontowej linii zabudowy; 

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 30° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 

d) kolorystyka: odcienie czerwieni; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.13, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku lokalizacji usJug agroturystycznych zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w § 11; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) ze względu na sJabą no`no`ć gruntów, lokalizację inwestycji nalewy ”o”rzedzić szczegóJowymi bada-

niami gruntowymi. 

10) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30,0%. 

§ 17. 1. Śla terenu zabudowy usJug kultury, oznaczonego symbolem UK.1 o powierzchni 2.539 m² 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę usJug kultury - obiekty sakralne (ko`cióJ wraz z dzwonnicą), cmentarz 

(nieczynny), miejsce ”amięci; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) na terenie Uk.1 znajduje się Ko`cióJ ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki parafia p.w. Chrystusa 

Króla 1865-1866, w”isany do rejestru zabytków ”od nr 1256 (decyzja z dn. 29 grudnia 1998 r.), 

b) na terenie Uk.1 znajduje się cmentarz ”oewangielicki obecnie katolicki, ”rzyko`cielny, zaJ. w 1866 r. - 

nieczynny 

c) na terenie Uk.1 znajduje się miejsce ”amięci - ”omnik ”olegJych w I wojnie `wiatowej - mur. 1919 r. 

d) na terenie Uk.1 znajduje się ogrodzenie ko`cioJa - murowane, ceglane z 1866 r. o wysoko`ci 1,5 m 
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e) wszelkie inwestycje oraz prace ”orządkowe na terenie cmentarza nalewy ”rowadzić zgodnie z § 7 

oraz we ws”óJdziaJaniu z od”owiednim organem ds. ochrony zabytków zgodnie z obowiązujący-

mi ”rze”isami odrębnymi 
f) zakazuje się sytuowania no`ników reklamowych i szyldów za wyjątkiem tablicy do ogJoszeL ”a-

rafialnych. 

3) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: ustala się ogrodzenia jako ceglane, o wysoko`ci do 
1,5 m; 

4) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
5) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.5, 

b) miejsca ”ostojowe: miejsca ”ostojowe nalewy realizować w ”rzylegJym ”asie drogowym; 
c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

6) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa B ”o`redniej ochrony 
konserwatorskiej; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ś ochrony eks”ozycji 
krajobrazu; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

2. Śla terenu zabudowy usJug kultury, oznaczonego symbolem UK.2 o powierzchni 2.031 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę usJug kultury - ”lacówka o”iekuLczo-wychowawcza - `wietlica wiejska, 
siedziba Ochotniczej Strawy Powarnej, klub seniora it”.; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- wzdJuw elewacji istniejącego budynku oraz 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1, 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o powierzchni do 1 m² oraz gminnej 

tablicy informacyjnej; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 4,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do frontowej linii zabudowy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien 

”oJaciowych, 
b) kąt nachylenia od 35° do 50°, 
c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu; 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDZ.1, 

b) miejsca postojowe: minimum 3 miejsca; 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem US.1 o powierzchni 6132 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi s”ortu i rekreacji na wolnym powietrzu oraz placu zabaw; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.3, 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 105 ｦ 14948 ｦ Poz. 1929 

 

- 7 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.8, 
- na ”rzedJuweniu linii zabudowy terenu MR.3 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 6 m²; 
e) realizacja obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej niezbędnych do realizacji projektowa-

nych funkcji; 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) 1 kondygnacja nadziemna, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 30°, 
b) ”okrycie materiaJem ty”u: blachodachówka, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach czer-

wieni lub grafitu; 

6) PozostaJe warunki zabudowy: 
a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) ustala się realizację ochronnego ogrodzenia jako awurowego dla boisk, o wysoko`ci do 4,0 m; 

c) do”uszcza się od zewnętrznych granic dziaJki ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,9 m, 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
8) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.8, 

b) miejsca postojowe: zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 11, 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem US.2 o powierzchni 10.812 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od usJugi s”ortu i rekreacji na wolnym powietrzu - korty tenisowe, boiska, obiekty 

obsJugi terenu; 
10) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 - 18 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.4, 
- 5-25 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.6, 
- 6 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.23, 
- 10 m od granicy terenu MN.12; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 6 m²; 
e) realizacja obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej niezbędnych do realizacji ”rojektowa-

nych funkcji; 

2) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) 1 kondygnacja nadziemna, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 9,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,5 m; 

3) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich; 
4) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 30°, 
b) ”okrycie materiaJem ty”u: blachodachówka, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach czer-

wieni lub grafitu; 

5) PozostaJe warunki zabudowy: 
a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) ustala się realizację ochronnego ogrodzenia jako awurowego dla boisk, o wysoko`ci do 4,0 m; 

c) do”uszcza się od zewnętrznych granic dziaJki ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,9 m, 

6) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
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7) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z drogi KŚL.4, oraz ”o”rzez drogi wewnętrzne KŚW.6, KŚW.23, 
b) miejsca postojowe: zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 11, 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12. 

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem P.1 o powierzchni 133.693 m² oraz P.2 o powierzchni 

147.952 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od lokalizację obiektów ”rodukcyjnych, magazynowych, skJadowych oraz usJugowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 15 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.3, KŚŚ.2, KŚŚ.8, 
- tylna linia zabudowy 110 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.3 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 6 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 10 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 30°, 
b) ”okrycie materiaJem ty”u: blachodachówka, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach czer-

wieni lub grafitu; 

6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 
a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,9 m; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
e) do”uszcza się Jączenie sąsiadujących dziaJek budowlanych w celu realizacji inwestycji; 

8) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.3, 

b) miejsca postojowe: zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 11, 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%, dla czę`ci terenu P.1, objętej w poprzednim planie 

funkcją zieleni izolacyjnej w wysoko`ci 30%. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem P.3 o powierzchni 131.438 m², P.4 o powierzchni 65.591 m² 
oraz P.5 o powierzchni 28.627 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od lokalizację obiektów ”rodukcyjnych, magazynowych, skJadowych oraz usJugowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 15 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.4, KŚŚ.3, 
- tylna linia zabudowy 110 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ.4 

- 15-22 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.1, 
b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 6 m²; 
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3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 10 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 30°, 
b) ”okrycie materiaJem ty”u: blachodachówka, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach czerwieni 

lub grafitu; 

6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,9 m; 

7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJek, 
b) ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 3000 m², 
c) ustala się minimalne szeroko`ci frontów dziaJek: od 35 m, 

d) do”uszczalny kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego 

ustala się od 75° do 90°; 
e) do”uszcza się Jączenie sąsiadujących dziaJek budowlanych w celu realizacji inwestycji; 

8) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 
a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.4, 

b) miejsca postojowe: zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 11, 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12; 

9) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0% dla terenu P.3, dla terenów P.4 i P.5 w wysoko`ci 
30%. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem P.6 o powierzchni 5.346 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od lokalizację obiektów ”rodukcyjnych, obiektów dziaJalno`ci gos”odarczej, magazy-

nowej, skJadowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.1 

- 10-15 m od linii rozgraniczającej drogi KŚL.4 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o po-

wierzchni do 2 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 7,5 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 30°, 
b) ”okrycie materiaJem ty”u: blachodachówka, nawierzchnia bitumiczna, it”., w odcieniach czerwieni 

lub grafitu; 

6) ”ozostaJe warunki zabudowy: 

a) ustala się obowiązek uwzględnienia ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, 
b) do”uszcza się wykonywanie ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m z wyJączeniem stosowania ”refa-

brykowanych ”Jotów betonowych; 
7) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: utrzymuje się istniejący ”odziaJ nieruchomo`ci; 
8) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.4, w uzasadnionych przypadkach z drogi KDZ.1 na zasadach 

”rawoskrętów, 
b) miejsca postojowe: zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 11, 

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12; 

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa B ”o`redniej ochrony 
konserwatorskiej; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7. 
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10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

§ 20. 1. Śla terenów oznaczonych symbolami R.1 o powierzchni 43,79 ha, R.2 o powierzchni 9,05 ha, 

R.3 o powierzchni 11,26 ha, R.4 o powierzchni 7,91 ha, R.5 o powierzchni 8,7 ha, R.6 o powierzchni 

44,52 ha, R.7 o powierzchni 31,73 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny rolnicze, Jąki, pastwiska; 

2) do”uszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej w ramach tzw. zabudowy siedliskowej, zgodnie z prze-

pisami odrębnymi ”od nastę”ującymi warunkami: 
a) posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni min. 3 ha, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki 0,3 ha, 

c) dziaJka graniczy z drogą o nawierzchni utwardzonej, w której znajdują się sieci kanalizacji `cie-

kowej, wodociągowej i energia elektryczna, 

d) nie są to tereny ”olderów, Jąk (wedJug ewidencji) oraz obszarów na których ”rzewawają grunty 
pochodzenia organicznego (”owywej 50% ”ow. dziaJki) - wedJug klasyfikacji glebowej; 

e) lokalizacja zabudowy za”ewnia zachowanie minimalnej odlegJo`ci od terenów kolejowych, zgod-

nych z ”rze”isami odrębnymi. 
f) nie są wykluczone z zabudowy na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 

g) ”arametry zabudowy jak dla terenów MR 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
b) ustala się zagwarantowanie dostę”u dla od”owiednich sJuwb w celu utrzymania i konserwacji ro-

wów melioracyjnych i sieci drenarskiej. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

5) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem: R.8 o powierzchni 21,11 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny rolnicze, Jąki, ”astwiska; 
2) do”uszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej w ramach tzw. zabudowy siedliskowej, zgodnie z prze-

pisami odrębnymi ”od nastę”ującymi warunkami: 
a) posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni min. 3 ha, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki 0,3 ha, 

c) dziaJka graniczy z drogą o nawierzchni utwardzonej, w której znajdują się sieci kanalizacji `cie-

kowej, wodociągowej i energia elektryczna, 

d) nie są to tereny ”olderów, Jąk (wedJug ewidencji) oraz obszarów na których ”rzewawają grunty 
”ochodzenia organicznego (”owywej 50% ”ow. dziaJki) - wedJug klasyfikacji glebowej; 

e) lokalizacja zabudowy za”ewnia zachowanie minimalnej odlegJo`ci od terenów kolejowych, zgod-

nych z ”rze”isami odrębnymi. 

f) nie są wykluczone z zabudowy na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
g) ”arametry zabudowy jak dla terenów MR 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
b) ustala się zagwarantowanie dostę”u dla od”owiednich sJuwb w celu utrzymania i konserwacji ro-

wów melioracyjnych i sieci drenarskiej. 

4) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ś ochrony eks”ozycji 
krajobrazu; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

7) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

3. Śla terenów oznaczonych symbolami: R.9 o powierzchni 41,35 ha, R.10 o powierzchni 17,57 ha, 

ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny rolnicze, Jąki, ”astwiska; 
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2) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej w ramach tzw. zabudowy siedliskowej, zgodnie z prze-

pisami odrębnymi ”od nastę”ującymi warunkami: 
a) posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni min. 3 ha, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki 0,3 ha, 

c) dziaJka graniczy z drogą o nawierzchni utwardzonej, w której znajdują się sieci kanalizacji `cie-

kowej, wodociągowej i energia elektryczna, 

d) nie są to tereny ”olderów, Jąk (wedJug ewidencji) oraz obszarów na których ”rzewawają grunty 
pochodzenia organicznego (powywej 50% ”ow. dziaJki) - wedJug klasyfikacji glebowej; 

e) lokalizacja zabudowy za”ewnia zachowanie minimalnej odlegJo`ci od terenów kolejowych, zgod-

nych z ”rze”isami odrębnymi. 
f) nie są wykluczone z zabudowy na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
g) ”arametry zabudowy jak dla terenów MR 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
b) ustala się zagwarantowanie dostę”u dla od”owiednich sJuwb w celu utrzymania i konserwacji ro-

wów melioracyjnych i sieci drenarskiej. 

4) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

6) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

4. Śla terenów oznaczonych symbolami: R.11 o powierzchni 25,21 ha, R.12 o powierzchni 25,96 ha 

ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny rolnicze, Jąki, ”astwiska; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
b) ustala się zagwarantowanie dostę”u dla od”owiednich sJuwb w celu utrzymania i konserwacji ro-

wów melioracyjnych i sieci drenarskiej oraz do ”owierzchniowych wód ”ublicznych na ”otrzeby 
związane z utrzymaniem tych wód; 

c) zabrania się grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do ”owierzchniowych wód ”ublicznych w odle-

gJo`ci mniejszej niw 1,5 m od linii brzegu, a takwe zakazywania lub uniemowliwiania przechodzenia 

przez ten obszar, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
d) zabrania się niszczenia lub uszkadzania brzegów ”owierzchniowych wód ”ublicznych, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; 
3) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

4) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: teren jest ”oJowony w granicach obszaru narawonego 
na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 16; 

5) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

5. Śla terenu wydzielenia wewnętrznego oznaczonego symbolem R.4/1 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny rolnicze, Jąki, ”astwiska; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy siedliskowej, zrealizowanej w ramach gospodarstwa rolnego na 

zasadach okre`lonych w § 20 ust. 1 pkt 2, 

b) ”arametry zabudowy jak dla terenów MR 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭW IIIｬ ograniczonej 

ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

4) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

6. Śla terenów wydzieleL wewnętrznych oznaczonych symbolem R.6/1, R.6/2, R.6/3 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny rolnicze, Jąki, ”astwiska; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy siedliskowej, zrealizowanej w ramach gospodarstwa rolnego na 

zasadach okre`lonych w § 20 ust. 1, pkt 2 

b) ”arametry zabudowy jak dla terenów MR 

3) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

7. Śla terenu wydzielenia wewnętrznego oznaczonego symbolem R.10/1 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny rolnicze, Jąki, ”astwiska; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) tereny do”uszczalnej eks”loatacji zJów ko”alnych, 
b) ”o zakoLczeniu eks”loatacji nalewy ”rze”rowadzić rekultywację terenu. 

3) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

4) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZL.1 o powierzchni 53,41 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: pod lasy ochronne (ochrona uzdrowiskowa) z do”uszczeniem lokalizacji `ciewek ”ieszych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów trwaJych lub tymczasowych, 
b) zakaz grodzenia lasów elementami uniemowliwiającymi lub utrudniającymi migracje zwierząt, 
c) zakaz dokonywania wtórnych ”odziaJów dziaJek. 

3) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

2. Śla terenów oznaczonych symbolami ZL.2 o powierzchni 54,56 ha, ZL.3 o powierzchni 19,14 ha, 

ustala się: 

1) przeznaczenie: pod lasy ochronne (ochrona uzdrowiskowa i ochrona wód) z dopuszczeniem lokalizacji 

`ciewek ”ieszych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów trwaJych lub tymczasowych, 
b) zakaz grodzenia lasów elementami uniemowliwiającymi lub utrudniającymi migracje zwierząt, 
c) zakaz dokonywania wtórnych ”odziaJów dziaJek. 

3) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

4) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: teren jest ”oJowony w granicach obszaru narawonego 
na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 16; 

5) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem ZL.4 o powierzchni 0,6 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: pod las z do”uszczeniem lokalizacji `ciewek ”ieszych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów trwaJych lub tymczasowych, 
b) zakaz grodzenia lasów elementami uniemowliwiającymi lub utrudniającymi migracje zwierząt, 
c) zakaz dokonywania wtórnych ”odziaJów dziaJek. 

3) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

4. Śla terenów oznaczonych symbolami ZL.5 o powierzchni 2,33 ha, ZL.6 o powierzchni 5,19 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie: ”od zalesienie terenów ”o byJych lagunach oczyszczalni `cieków ”o u”rzedniej rekul-

tywacji terenu, 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów trwaJych lub tymczasowych, 
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b) zakaz grodzenia lasów elementami uniemowliwiającymi lub utrudniającymi migracje zwierząt, 
c) zakaz dokonywania wtórnych ”odziaJów dziaJek; 

3) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

5. Śla terenów oznaczonych symbolami ZL.7 o powierzchni 2,54 ha, ZL.8 o powierzchni 0,61 ha, 

ZL.9 o powierzchni 8,31 ha, ZL.10 o powierzchni 1,28 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie: pod zalesienie w charakterze zieleni izolacyjnej 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów trwaJych lub tymczasowych, 

b) zakaz grodzenia lasów elementami uniemowliwiającymi lub utrudniającymi migracje zwierząt, 
c) zakaz dokonywania wtórnych ”odziaJów dziaJek; 

3) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

6. Śla terenów oznaczonych symbolami ZL.11 o powierzchni 3,2 ha, ZL.12 o powierzchni 0,71 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie: pod zalesienie 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów trwaJych lub tymczasowych, 
b) zakaz grodzenia lasów elementami uniemowliwiającymi lub utrudniającymi migracje zwierząt, 
c) zakaz dokonywania wtórnych ”odziaJów dziaJek; 

3) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

4) zasady ochrony wedJug ”rze”isów odrębnych: teren jest ”oJowony w granicach obszaru narawonego 
na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 16; 

5) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem ZC.1 o powierzchni 0,26 ha, ustala się: 

1) Przeznaczenie: pod teren pocmentarny 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz realizacji zabudowy, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa Kｬ ochrony krajobrazu 

kulturowego; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

4) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

8. Dla terenu oznaczonego symbolem ZC.2 o powierzchni 0,41 ha ustala się: 

1) Przeznaczenie: pod teren pocmentarny 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz realizacji zabudowy, 

3) zasady ochrony `rodowiska: teren jest ”oJowony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 ｭŚorzecze Parsętyｬ; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ust. 1; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa Kｬ ochrony krajobrazu 

kulturowego; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 7; 

5) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 
RozdziaJ 12 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci 

§ 22. SzczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lają ustalenia szczegóJowe dla ”o-

szczególnych terenów. 
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RozdziaJ 13 

SzczegóJowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 23. 1. Śla terenów oznaczonych symbolami KDZ, KDL, KDD, KDW i KX, ustala się: 

1) ”arametry dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) szeroko`ć jezdni zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) szeroko`ci w liniach rozgraniczających dla nowo”rojektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu, 

ustala się: 
a) droga zbiorcza, KDZ - 20,0 - 24,0 m, 

b) drogi lokalne, KDL - 12,0 - 20,0 m, 

c) drogi dojazdowe, KDD - 10,0 - 15,0 m, 

d) drogi wewnętrzne, KŚW - 8,0 - 10,0 m, 

e) ciągi ”iesze, KX - 3,0 - 10,0 m; 

4) ”arametry dróg w szczególno`ci szeroko`ć jezdni, chodników i ”asów zieleni zgodnie z przepisami 

szczególnymi wg ”oszczególnych kategorii dróg; 
5) utrzymuje się ”arametry dróg istniejących, a w przypadku ich przebudowy, zgodnie z pkt 4.; 

6) dla nowo”rojektowanych dróg KŚŚ ustala się uwzględnienie ”asa technicznego w liniach rozgranicza-

jących dróg; 
7) realizację infrastruktury technicznej zgodnie z § 12. 

8) do”uszcza się stosowanie no`ników reklamowych o wielko`ci do 1,5 m² w pasach drogowych za 

wyjątkiem stref widoczno`ci, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 
9) do”uszcza się wycinkę drzew w ”asach drogowych wyJącznie w przypadkach przewidzianych przepi-

sami odrębnymi. 

2. W zakresie dróg wewnętrznych KŚW do”uszcza się realizację strefy zamieszkania bez ”odziaJu na 
jezdnię i chodniki z zastosowaniem nawierzchni rozbieralnej; 

3. W zakresie komunikacji ”ieszej KX ustala się: zastosowanie nawierzchni utwardzonej ”rze”usz-

czalnej lub nawierzchni rozbieralnej; 

4. W zakresie dróg rowerowych ustala się: zastosowanie nawierzchni twardej, utwardzonej przepusz-

czalnej lub nawierzchni rozbieralnej. 

5. ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

§ 24. 1. Śla terenów oznaczonych symbolem KK o powierzchni 25.667 m² ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny komunikacji kolejowej - lokalizacja bocznicy i miejsca ”rzeJa-

dunku towarów; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznacze-

niem terenu, 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

3) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: obsJuga komunikacyjna z drogi KDL.1; 

4) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

§ 25. 1. Na obszarze ”lanu wystę”ują tereny komunikacji kolejowej oznaczone symbolem TK, stano-

wiące tereny zamknięte - dla których zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnym nie ustala się ”rze-

znaczenia. 

2. Od granic terenów zamkniętych oznaczonych symbolem TK obowiązują strefy ochronne zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi. 

RozdziaJ 14 

SzczegóJowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

§ 26. 1. Śla terenów oznaczonych symbolem IT.1 o powierzchni 39,7 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od istniejące tereny infrastruktury technicznej (istniejąca oczyszczalnia `cieków i istnie-

jąca kom”ostownia), do”uszcza się wyJącznie rozbudowę istniejących obiektów w celu ograniczenia 

negatywnego oddziaJywania na `rodowisko, ”od warunkiem, we ich skumulowane oddziaJywanie na 
`rodowisko nie ”rzekroczy na granicy terenu IT.1 do”uszczalnych norm. 
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2) zakaz skJadowania, ”rzetwarzania, unieszkodliwiania oraz magazynowania od”adów niebez”iecznych, 
3) zakaz lokalizacji i zabudowy wszelkich nowych inwestycji, instalacji i obiektów ”oza o”isanymi w pkt 1 

oraz lokalizacji elektrowni wiatrowej, 

4) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

- wzdJuw elewacji istniejących budynków oraz 15 m od linii rozgraniczającej drogi KŚZ.2, 
- 15 m od linii rozgraniczającej drogi KŚW.21, KŚW.22, 
- 15 m od osi linii elektroenergetycznej, 

- 15 m od granicy terenu ZL.8, 

- 60 m od frontowej linii zabudowy terenu P.4; 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznacze-

niem terenu, 

e) ustala się konieczno`ć stosowania urządzeL ograniczających w”Jyw na `rodowisko dziaJalno`ci, 
o której mowa w pkt 1, 

f) ustala się nakaz w”rowadzenia nasadzeL w ”ostaci zieleni izolacyjnej wysokiej na obrzewach te-

renu w miarę mowliwo`ci w pasie o szeroko`ci min. 15 m, 

g) maksymalna wysoko`ć budynków do 12 m, 

h) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych do 25 m, 

i) ”ozostaJe ”arametry wedJug wymagaL technicznych i technologicznych; 

j) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: obsJuga komunikacyjna z drogi KDZ.2, KDL.1, KDW.21, 

KDW.22; 

k) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%, dla dziaJek nr 321, 322, 323/1, 

324/1 oraz czę`ci dziaJki nr 306/4 objętych w ”o”rzednim ”lanie funkcją zieleni izolacyjnej 

w wysoko`ci 30%. 

2. Śla terenów oznaczonych symbolem IT.2.ś, IT.4.ś, IT.6.ś ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny elektroenergetyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznacze-

niem terenu, 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

c) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.3, KDL.1, KDL.3; 

d) do”uszcza się lokalizację innych urządzeL infrastruktury technicznej. 
3) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

3. Śla terenów oznaczonych symbolem IT.3.K ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny kanalizacji; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznacze-

niem terenu, 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

3) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: obsJuga komunikacyjna z drogi KDZ.1; 

4) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 

4. Śla terenów oznaczonych symbolem IT.5.W ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od tereny wodociągów (zbiornik wodny); 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznacze-

niem terenu, 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

c) wymogi komunikacyjne i inwynieryjne: obsJuga komunikacyjna z drogi KDD.2 
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3) ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych - ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0%. 
ŚZIAI VI 

Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

§ 27. Ustala się nastę”ujące stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustalenia przez 

Wójta Gminy KoJobrzeg jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkownika 
wieczystego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem planu miejscowego od-

dzielnie dla ”oszczególnych terenów elementarnych. 

§ 28. Na obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują grunty rolne, które wymagają uzyskania zgody na 
zmianę ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

§ 29. Tracą moc ustalenia ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy KoJobrzeg, za-

twierdzonego uchwaJą Nr XVI/84/91 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 30 grudnia 1991 r., ogJoszonego 

w Śzienniku Urzędowym Województwa KoszaliLskiego Nr 3 z dnia 29 lutego 1992 r. wraz ze zmianą 
uchwaJy Nr XXXIV/189/97 Rady Gminy KoJobrzeg z dnia 30 grudnia 1997 r. ogJoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa KoszaliLskiego Nr 4 z dnia 25 lutego 1998 r. w zakresie obrębu ewidencyjne-

go Korzystno. 

§ 30. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy KoJobrzeg. 

§ 31. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy KoJobrzeg. 

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

 

 Przewodniczący Rady Gminy KoJobrzeg  
 

Julian Nowicki 
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ZaJącznik nr 1A 

do uchwaJy Nr VII/36/11 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 31 maja 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1B 

do uchwaJy Nr VII/36/11 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 31 maja 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1C 

do uchwaJy Nr VII/36/11 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 31 maja 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VII/36/11 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 31 maja 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VII/36/11 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 31 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy KoJobrzeg o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KoJobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Korzystno 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. 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, oraz z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 

i Nr 130, poz. 871) oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), Rada Gminy KoJobrzeg ”o za”o-

znaniu się z wykazami uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go Gminy KoJobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Korzystno stanowiącymi integralną czę`ć dokumentacji 
formalno-”rawnej ”rac ”lanistycznych, nie uwzględnia niwej wymienionych uwag: 

1. uwagi nieuwzględnione ze względu na niezgodno`ć ze studium. 

Lp. 
Data wpJywu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgJaszającego 
uwagi 

Tre`ć uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo`ci, 
której dotyczy 

uwaga 

Uwagi 

1 18.03.2011 * 
- zmiana z MR na MN 

 

216/2 

 

niezgodna ze 

studium 

2 28.02.2011 * 
- zmiana na MN 

 

60/2 niezgodna ze 

studium 

3 28.02.2011 * 
- zmiana na MN 

 

167/1 niezgodna ze 

studium 

4 21.03.2011 * 
- zmiana na MN 

 

76/10 niezgodna ze 

studium 

5 18.03.2011 * 
- zmiana na MN 

 

180/5 niezgodna ze 

studium 

6 24.03.2011 * 

- zmiana na MN 183/2, 183/3, 

183/4, 183/5, 

183/6, 183/7, 

183/8, 183/9, 

183/10, 183/11, 

183/12, 183/13, 

183/14, 243 

niezgodna ze 

studium 

7 
23.03.2011 

24.03.2011 
* 

Umowliwienie ”odziaJu 
na dziaJki mniejsze niw 
0,3 ha 

W”isanie do uchwaJy 
klas gleb (I-III), które 
nie wystę”ują 
w obszarze 

opracowania 

183/2, 183/3, 

183/4, 183/5, 

183/6, 183/7, 

183/8, 183/9, 

183/10, 183/11, 

183/12, 183/13, 

183/14, 243 

niezgodna ze 

studium 

w zakresie 

powierzchni  

(pkt 5.1.8 

Studium) 

8 24.03.2011 * 

- zmiana na MN 

-zmniejszenie 

wymagalnej wielko`ci 
gospodarstwa rolnego 

z 3 ha do 0,3 ha 

202/6, 202/7, 

202/8, 202/9, 

202/13 
niezgodna ze 

studium 

9 21.02.2011 * 
zmiana z MR na MN 215 

 

niezgodna ze 

studium 

* (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 li”ca 2011 r., znak: NK-4.4131.147.2011.K oraz postanowie-

niem Nr NK-4.4131.147.2011.K z dnia 3 sierpnia 2011 r. w s”rawie s”rostowania oczywistej omyJki 
pisarskiej w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 1 lipca 2011 r., znak: NK-4.4131.147.2011.K Wojewoda 

Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć w zakresie danych osobowych, obejmujących imiona i nazwiska 

oraz adresy zamieszkania wymienione w tabeli nr 1 ”od nazwą ｭuwagi nieuwzględnione ze względu na 

niezgodno`ć ze studiumｬ pkt 1-9) 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 105 ｦ 14963 ｦ Poz. 1929 

 

2. uwagi nieuwzględnione jako bezprzedmiotowe: 

Lp. 
Śata wpJywu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgJaszającego 
uwagi 

Tre`ć uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo`ci, 
której dotyczy 

uwaga 

Uwagi 

1 02.03.2011 * 

- protest wobec 

planowania lokalizacji 

rozbudowy 

oczyszczalni `cieków, 
budowy spalarni, 

lokalizacji biogazowi, 

oraz przeniesienia 

kotJowni MśC 

IT.1 bezprzedmiotowa 

2 02.03.2011 * jw. IT.1 bezprzedmiotowa 

3 02.03.2011 * jw. IT.1 bezprzedmiotowa 

4 02.03.2011 * jw. IT.1 bezprzedmiotowa 

5 07.03.2011 * 

- zakaz realizacji 

quazi-pirolizy, 

przetwarzania 

od”adów szkodliwych 
i niebezpiecznych, 

zakJadu 
AgroElektroGaz, 

ZakJadu MśC oraz 
innych szkodliwych 

dla `rodowiska 

- wprowadzenie 

”asów zieleni 

IT.1 bezprzedmiotowa 

6 25.02.2011 

AgroElektroGaz 

ul. Oraczewska 43 

02-201 Warszawa 

wniosek 

o nieuwzględnianie 
uwag niezgodnych 

z roz”oczętą 
inwestycją 

306/4 bezprzedmiotowa 

inwestycja 

dotyczy magazynu 

o 

niesprecyzowanym 

przeznaczeniu 

niezwiązanego 
z inwestycją 
biogazowni 

* (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 li”ca 2011 r., znak: NK-4.4131.147.2011.K Wojewoda Za-

chodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć w zakresie danych osobowych, obejmujących imiona i nazwiska 
oraz adresy zamieszkania wymienione w tabeli nr 2 ”od nazwą ｭuwagi nieuwzględnione jako bez”rzed-

miotoweｬ pkt 1-6) 
 

3. ”ozostaJe uwagi nieuwzględnione 

Lp. 
Śata w”Jywu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgJaszającego 
uwagi 

Tre`ć uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo`ci, 
której dotyczy 

uwaga 

Uwagi 

1 18.02.2011 * 
do”u`cić ”odziaJ 

dziaJek 

291/3 

291/15 

nie dopuszczono 

”odziaJu wtórnego 
dziaJek 

2 21.02.2011 * zmiana z MR na MN 
218 

 

pozostawiono 

funkcję MR 

3 02.03.2011 * 

1 - do”u`cić ”odziaJ 
dziaJek 

2 - zwiększenie 
powierzchni reklam 

z 4 do 12 m2 

MN/U.2 

1 nie 

dopuszczono 

”odziaJu wtórnego 
dziaJek 

2 nie zwiększono 
dopuszczalnej 

powierzchni 

reklam 
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4 15.03.2011 

Miejska Energetyka 

Cieplna Sp. z o.o. 

ul. KoJJątaja 3 

78-100 KoJobrzeg 

1 - dopuszczenie 

lokalizacji obiektów 
i instalacji 

wysokosprawnych 

ukJadów 
kogeneracyjnych 

2 - ”rzesunięcie na 
”oJudnie linii 
zabudowy  

3 - zwiększenie 
wysoko`ci zabudowy 

IT.1 

nieuwzględniona  

5 22.03.2011 * 

lokalizacja stacji 

kolejowej dla turystów 
zamiast ”rzeJadunku 

towarów 

KK 

 
nieuwzględniona 

6 22.03.2011 

Miejski ZakJad Zieleni, 
Śróg i Ochrony 

_rodowiska 

ul. 6 Dywizji Piechoty 60 

78-100 KoJobrzeg 

- lokalizacja sortowni 

od”adów i stacji 

”rzeJadunkowej 
od”adów 
komunalnych, 

obiektów i urządzeL 
pozyskiwania energii 

z od”adów 

IT.1 

nieuwzględniona 

7 21.03.2011 

AgroElektroGaz 

ul. Oraczewska 43 

02-201 Warszawa 

wniosek 

o dopuszczeni 

biogazowni 

IT.1 

nieuwzględniona 

8 24.03.2011 * 

zmniejszenie min. 

Pow. do 1000 m2 

i szeroko`ci frontu 
25 m 

87/1 

zachowano te 

same parametry 

min. Powierzchni 

i szeroko`ci 
frontów we 
wszystkich 

terenach MR 

9 24.03.2011 * 

1 - zmiana z MR na 

MN 

2 - wyburzenie 

istniejących budynków 

 

88/1 

1. 

nieuwzględniona 
ｦ pozostawiono 

MR 

2. Obiekty 

chronione 

ustaleniami planu 

10 24.03.2011 * 

zmniejszenie min. 

Pow. do 1000 m2 

i szeroko`ci frontu 
25 m 

87/1 

zachowano te 

same parametry 

min. Powierzchni 

i szeroko`ci 
frontów we 
wszystkich 

terenach MR 

”owywsze uwagi nie zostaJy takwe uwzględnione ”rzez Wójta na wcze`niejszym eta”ie. 
 

* (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 li”ca 2011 r., znak: NK-4.4131.147.2011.K Wojewoda Za-

chodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć w zakresie danych osobowych, obejmujących imiona i nazwiska 
oraz adresy zamieszkania wymienione w tabeli nr 3 ”od nazwą ｭ”ozostaJe uwagi nieuwzględnioneｬ pkt 1-10) 

 

Uzasadnienie 

Podczas wyJowenia do ”ublicznego wglądu w”JynęJy 31 uwagi w terminie, z których 8 zostaJy odrzucone 
jako w caJo`ci niezgodne ze studium, 6 zostaJy odrzucone jako bez”rzedmiotowe, albowiem dotyczyJy 
za”isów, które zostaJy usunięte z ”rojektu uchwaJy ”o eta”ie uzgadniania, natomiast ”ozostaJe zostaJy 
rozpatrzone, w tym 3 zostaJy w caJo`ci uwzględnione, 9 czę`ciowo uwzględnione, a 2 w caJo`ci nie-

uwzględnione. 
Wykaz wniesionych uwag stanowi integralną czę`ć dokumentacji formalno ”rawnej ”rac ”lanistycznych. 
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ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VII/36/11 

Rady Gminy KoJobrzeg 

z dnia 31 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 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, oraz z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 

i Nr 130, poz. 871) oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), Rada Gminy KoJobrzeg rozstrzy-

ga, co nastę”uje: 
§ 1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania ”rzestrzennego Gminy KoJobrzeg dla 

obrębu ewidencyjnego Korzystno ”rzewiduje się nastę”ujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej i drogowej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaLców: 

1) budowy, modernizacji i ”rzebudowy dróg ”ublicznych, 
2) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę, 

3) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu od”rowadzenia `cieków sanitarnych, 
4) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu od”rowadzania `cieków o”adowych i roztopowych, 

5) budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz, 

6) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w cie”Jo, 
7) modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną, 
8) modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji, 

9) gospodarki odpadami; 

§ 2. 1. S”osób realizacji, za”isanych w § 1 niniejszego zaJącznika, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, to: 
1) realizacja inwestycji wymienionych w § 1, pkt 1 zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące 

przepisy ustawy o drogach ”ublicznych oraz ustawy ”rawo zamówieL ”ublicznych; 
2) realizacja inwestycji wymienionych w § 1, pkt 2-9, zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące 

przepisy w tym m.in. ustawy ”rawo budowlane, ustawy ”rawo zamówieL ”ublicznych, ustawy o samo-

rządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i ”rawie ochrony `rodowiska, ustawy prawo 

energetyczne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków. 
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 zmiany ”lanu. 

3. Realizacja sieci infrastruktury technicznej ”owinna wy”rzedzać budowę dróg ”ublicznych oraz ich 
ewentualną modernizację. 

§ 3. Nie okre`la się harmonogramu realizacji wymienionych w niniejszym zaJączniku inwestycji. 
§ 4. Zgodnie z przepisami o finansach publicznych zasady finansowania, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej zapisane w § 1, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, mogą ”ochodzić z: 
1) z budwetu gminy, zgodnie z uchwaJą budwetową; 
2) z dotacji unijnych; 

3) z kredytów i ”owyczek; 
4) z obligacji komunalnych; 

5) z udziaJu inwestorów zewnętrznych, na ”odstawie odrębnych umów i ”orozumieL. 
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