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Poz. 2164 

 

UCHWAIA NR XXXVI/263/09 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 2Ń ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie nadania statutu jednostkom pomocniczym - soJectwom 

”oJowonym na terenie Gminy Biesiekierz. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; zm. 

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

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

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

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) - uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/35/03 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie nadania 

statutu jednostkom pomocniczym - soJectwom ”oJowonym na terenie Gminy Biesiekierz (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 815) - w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 uchwaJy dodaje się pkt 11 i zdanie koLczące otrzymuje brzmienie: 

ｭ11) zaJącznik nr 11 - KotJowo 

stanowiące zaJączniki do niniejszej uchwaJy od 1 do 11.ｬ; 
2) w Statucie SoJectwa Laski KoszaliLskie stanowiącym zaJącznik nr 4 do w/w uchwaJy w § 1 w ust. 2, 

zdanie drugie po kropce otrzymuje brzmienie: ｭSoJectwo Laski KoszaliLskie obejmuje miejscowo`ć 
Laski KoszaliLskieｬ. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodnio”omorskiego. 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Jan Lach 

Poz. 2165 

 

UCHWAIA NR XLIVł376ł2ŃŃ9 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 3Ń wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek 

dla terenu ｭ`ródmie`cieｬŁ 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w Cza-

plinku uchwala, co nastę”uje: 
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Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 kwietnia 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Cza-

”linka uchwalonego uchwaJą Nr XVI/106/96 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 15 czerwca 1996 r. (Dz. 

Urz. Woj. KoszaliLskiego Nr 38, poz. 111), ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Cza”linek ”rzyjętym uchwaJą Nr XXVII/194/2001 Rady 

Miejskiej w Cza”linku z dnia 28 wrze`nia 2001 r. zmienionym uchwaJą Nr XLIII/372/09 z dnia 18 wrze-

`nia 2009 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka 

obejmującą obszar o Jącznej ”owierzchni 5,03 ha, oznaczoną na rysunku zmiany planu. 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cza-

plinka opracowany w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania przestrzennego gminy Czaplinek; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany planu; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Na rysunku zmiany ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) przeznaczenie terenu; 

3) budynki w”isane do rejestru zabytków; 
4) zabytki chronione zmianą ”lanu; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) obowiązujące linie zabudowy; 
7) strefę ochrony konserwatorskiej ｭAｬ; 
9) strefę ochrony stanowisk archeologicznych ｭWIIIｬ; 

10) zasady ”odziaJu (”rojektowane granice dziaJek). 

4. Ustala się ”odziaJ obszaru zmiany ”lanu, o którym mowa w § 1, na tereny okre`lone na rysunku 
zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi symbolami: 1MN,U; 2Kp,ZP; 3Ut,U; 4MW,U; 

5MW,U; 6MN,U; 7MW,U; 8Ut,U; 9MW,U,Uk; 10KP; 11MW,U; 12MW,U; 13MW,U; 14Ua; 15Ukr; 

16MW,U, 17MW,U; 18U,MW; 19U,MW; 20MW,U; 21MW,U; 22U; 01KDd; 02KDW; 03KDWp. 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów: 

1) na rysunku zmiany planu oznaczono symbolami ”rzeznaczenie terenów, o których mowa w § 1 ust. 4: 

a) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usJug, 

b) Kp,ZP - teren ”arkingów, teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce), 
c) Ut,U - teren zabudowy usJug turystyki, teren zabudowy usJugowej, 
d) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej, 

e) MW,U,Uk, - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej, teren za-

budowy usJug kultury, 

f) U - teren zabudowy usJugowej, 
g) U,MW - teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, 

h) Ua - teren zabudowy usJug administracji, 

i) Ukr - teren zabudowy usJug kultu religijnego, 

j) KP - teren placu publicznego, 

k) KDd - teren ulic publicznych dojazdowych, 

l) KDW - teren ulic wewnętrznych, 

m) KDWp - teren ulic wewnętrznych (ciągi ”iesze). 
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§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) ustala się obowiązek zachowania skali zabudowy i gabarytów budynków, co dotyczy zarówno wyso-

ko`ci budynków jak i szeroko`ci frontów budynków; skala i gabaryty budynków nie mogą ”rzekra-

czać ”arametrów zabudowy historycznej w bez”o`rednim sąsiedztwie lub w ramach danego terenu; 

zapis ten nie dotyczy akcentów architektonicznych (n”. wiewyczek); 
2) dla nowej zabudowy i zabudowy ”odlegającej ”rzebudowie, rozbudowie lub nadbudowie ustala się 

obowiązek zachowania tradycyjnej geometrii dachów - dachy ”ochyJe dwu- lub wielospadowe, w tym 

mansardowe; 

3) wysoko`ć nowej zabudowy ”owinna być dostosowana do wysoko`ci istniejącej w sąsiedztwie zabu-

dowy historycznej i nie ”owinna jej ”rzekraczać; 
4) wysoko`ć zabudowy dla budynków mieszkalnych, usJugowych okre`lono w ustaleniach szczegóJo-

wych dla ”oszczególnych terenów; 
5) obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

a) nalewy zachować geometrię dachów na zabytkach chronionych zmianą ”lanu, 

b) w przypadku zmiany pokrycia dachu na zabytku chronionym zmianą ”lanu - nakazuje się dosto-

sowanie w zakresie kolorystyki materiaJu do ”okrycia historycznego wystę”ującego na tym bu-

dynku lub w dokumentacji archiwalnej obiektu lub w ”rzy”adku ich braku nawiązanie do ”okrycia 
i kolorystyki na innym obiekcie zabytkowym ”oJowonym na tym samym terenie, 

c) w przypadku zmiany geometrii dachu na obiektach ”ozostaJych lub realizacji dachów na obiek-

tach nowych nakazuje się nawiązanie w zakresie geometrii, kolorystyki i materiaJu do geometrii 

i pokrycia na obiektach zabytkowych chronionych zmianą ”lanu o takim samym przeznaczeniu, 

zlokalizowanych w obrębie terenu, na którym jest sytuowany lub w jego bez”o`rednim sąsiedztwie, 

d) w przypadku zmiany ”okrycia dachu na obiektach ”ozostaJych nakazuje się nawiązanie w zakre-

sie kolorystyki i materiaJu do ”okrycia na budynkach zabytkowych chronionych zmianą ”lanu 
o takim samym ”rzeznaczeniu, zlokalizowanych w obrębie terenu, na którym jest sytuowany lub 

w jego bez”o`rednim sąsiedztwie, 

e) ustala się obowiązek zachowania skali zabudowy i gabarytów budynków ”rojektowanych, w tym 

proporcji rzutu poziomego nawiązujących do historycznych, dotyczy równiew wysoko`ci budyn-

ków oraz szeroko`ci frontów budynków; skala i gabaryty budynków nie mogą ”rzekraczać ”ara-

metrów zabudowy zabytkowej w bez”o`rednim sąsiedztwie lub w ramach danego terenu, 

f) ustala się obowiązek zachowania geometrii dachów budynków nie będących zabytkami w przy-

padku ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy; 

6) geometria dachów i nachylenie ”oJaci dachowych okre`lono w ustaleniach szczegóJowych dla ”o-

szczególnych terenów, ”rzy czym: 

a) do”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich lub ”ochyJych jednos”adowych dla zabudowy oficy-

nowej, 

b) do”uszcza się ”rzekroczenie maksymalnego kąta ”ochylenia ”oJaci dachowych w ”rzy”adku re-

alizacji dachów mansardowych do 70°; 

7) do”uszcza się lokalizację budynków gos”odarczych i garawowych wyJącznie w zabudowie oficynowej 

za wyjątkiem terenu 1MN,U gdzie do”uszcza się realizację zabudowy garawowej i gos”odarczej wol-

nostojącej ”rzy czym: zabudowa winna być realizowana w odsunięciu od obowiązującej linii zabudo-

wy, tj. w odlegJo`ci nie mniejszej niw caJkowita dJugo`ci bocznej `ciany budynku zlokalizowanego na 

froncie dziaJki (w obowiązującej linii zabudowy); 
8) budynki garawowe i gos”odarcze realizowane na terenie 1MN,U ”rzy ws”ólnych granicach bocznych, 

winny mieć jednakowe ”arametry zabudowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt i wysoko`ć 
dachów, rozwiązania materiaJowe); 

9) ustala się likwidację zabudowy gos”odarczej oraz substandardowych i tymczasowych ”awilonów 
usJugowych (oznaczonych na rysunku zmiany planu); 

10) zakazuje się budowy garawy i budynków gos”odarczych blaszanych; 
11) nową zabudowę, rozbudowywane czę`ci budynków lokalizować wg obowiązujących lub nie”rzekra-

czalnych linii zabudowy, okre`lonych na rysunku zmiany planu; 

12) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy: 

a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej parteru: do 0,5 m, 

b) schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp: do 1,0 m, 

c) innych elementów, tj. daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających piwnice: do 1,0 m, 

d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych poza budynkami; 
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13) zakazuje się realizacji no`ników reklamowych wolnostojących, tablic natynkowych, banerów, neonów 
oraz zakazuje się malowania reklam na `cianach budynków; 

14) do”uszcza się stosowanie szyldów na budynkach, jeweli: 
a) jest to szyld w formie liternictwa umieszczanego na tynku lub szyld semaforowy mocowany do 

elewacji obiektów o ”owierzchni, mierzonej po obrysie zewnętrznym, nie większej niw 2 m2, 

b) jest dostosowana formą i stylem do kompozycji i detalu elewacji, 

c) dotyczy prowadzonej na terenie dziaJki lub zes”oJu dziaJek, do których ”osiada się tytuJ ”rawny, 
dziaJalno`ci; 

15) do”uszcza się ”rzebudowę elewacji frontowych budynków nie będących zabytkami zmieniającą geo-

metrię otworów okiennych i drzwiowych na ”otrzeby nowych funkcji wyJącznie w kondygnacji parte-

ru, pod warunkiem zachowania kom”ozycji architektonicznej caJej elewacji (”odziaJy, osie, ujednoli-
cenie architektonicznie i materiaJowo ”ierwszej kondygnacji nadziemnej - parteru); 

16) nakazuje się stosowanie tradycyjnych tynków i tradycyjnej ich kolorystyki ustalonych na podstawie 

architektonicznych badaL tynków budynku (wykonanie odkrywek i ustalenie ”ierwotnego rodzaju 
tynku i koloru); w ”rzy”adku nowych budynków i braku mowliwo`ci ustalenia koloru elewacji w bu-

dynkach zabytkowych, ustala się nawiązanie do oryginalnej kolorystyki na innych obiektach zabyt-

kowych poJowonych na tym samym terenie lub w bez”o`rednim jego sąsiedztwie; 
17) zakazuje się stosowania kontrastowych zestawieL kolorystycznych w ramach jednego budynku; 

18) ustala się odtworzenie ”ierwotnej kolorystyki otworów (okien i drzwi) na podstawie architektonicz-

nych badaL ”ierwotnej warstwy farby (wykonanie odkrywek i ustalenie ”ierwotnej kolorystyki) otwo-

rów oryginalnych; 
19) ustala się ujednolicenie kolorystyki otworów w obrębie jednego obiektu, zgodnie z kolorem ustalonym 

na ”odstawie wykonanych badaL ”ierwotnej warstwy farby otworów oryginalnych lub w ”rzy”adku 
braku stolarki oryginalnej - nawiązanie do oryginalnej kolorystyki odno`nej stolarki na obiektach za-

bytkowych, zlokalizowanych w obrębie tego samego terenu; 

20) na terenie objętym zmianą ”lanu zakazuje się stosowania do wykoLczenia elewacji budynków, mate-

riaJów nie stosowanych historycznie takich jak okJadziny ceramiczne, z tworzyw sztucznych, blach 

itp.; 

21) na terenie 1MN,U zakazuje się realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 
22) wyznaczone na rysunku zmiany ”lanu tereny są terenami rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury technicznej. 

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) realizacja inwestycji w ramach otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Kra-

jobrazu ｭPojezierze Drawskieｬ i Obszaru Natura 2000 ｭOstoja Drawskaｬ PL016 musi uwzględniać za-

sady zagos”odarowania i uwytkowania terenu oraz zakazy okre`lone w ”rze”isach odrębnych, 
w szczególno`ci o ochronie przyrody; 

2) zieleL miejska, winna być od”owiednio ”ielęgnowana; 
3) ustala się zakaz obetonowywania drzew ”rzyulicznych; 
4) zakazuje się wykonywania ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu; 
5) zakazuje się dokonywania zmiany stosunków wodnych. 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na rysunku zmiany ”lanu oznaczono obiekty w”isane do rejestru zabytków objęte `cisJą ochroną kon-

serwatorską na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych: 
 

Lp. obiekt adres datowanie nr rejestru data wpisu 
a) Vredniowieczny układ 

urbanistyczny  
stare miasto - 438 19.03.1965 r. 

b) Ratusz ul. Rynek   1845 439 19.03.1965 r. 
c) KoWciół Vw. Trójcy i dzwonnica ul. Moniuszki poł. XVIII 191 29.04.1959 r. 

 

2) na rysunku zmiany planu oznaczono zabytki chronione zmianą ”lanu, dla których ustala się: 
a) nakaz zachowania formy zewnętrznej budowli, 
b) nakaz zachowania ukJadu kom”ozycyjnego bryJy i elewacji, 
c) zakazuje się przebudowy elewacji frontowych na potrzeby nowych funkcji, zmieniająca geometrię 

otworów okiennych i drzwiowych, do”uszcza się wykonanie nowych otworów w o”arciu o ”rze-

kazy ikonograficzne, 
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d) zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachu, w tym realizacji lukarn od strony frontowej i balko-

nów w ”oJaci dachu, 
e) zakaz realizacji od strony frontowej budynków balkonów i loggi, 
f) nakaz zachowania form detali architektonicznych, w ”rzy”adku ocie”lania budynków od ze-

wnątrz ustala się nakaz odtworzenie detalu, 
g) w przypadku remontu elewacji budynków ustala się nakaz odtworzenia detalu architektonicznego 

w oparciu o ustalenia ikonograficzne, 

h) nakaz zachowania tradycyjnych ”okryć dachowych - dachówki ceramicznej i betonowej, 

i) zakaz realizacji ”okryć dachowych z blachy, 

j) nakaz zachowania historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej oraz odtworzenie historyczne-

go wyglądu stolarki juw wymienionej, 

k) zakaz ocie”lania od zewnątrz budynków wymienionych w ustaleniach szczegóJowych dla ”o-

szczególnych terenów, 
l) zakaz stosowania okien o podziale innym niw symetryczny, 

m) utrzymanie zachowanej oryginalnej stolarki okiennej i wystawowej oraz ”odziaJów ”ozostaJej sto-

larki okiennej; 

3) zabytki chronione zmianą ”lanu mogą być rozbudowywane na nastę”ujących zasadach: 

a) rozbudowywana czę`ć budynku winna mieć charakter tradycyjnej oficyny, a więc być lokalizo-

wana na jego tyJach, wzdJuw granic bocznych dziaJki, 
b) wysoko`ć krawędzi elewacji (oka”u lub gzymsu) oficyny winna być dostosowana do wysoko`ci 

krawędzi elewacji (oka”u lub gzymsu) budynku zlokalizowanego na froncie dziaJki; 
4) do”uszcza się ada”tację ”oddaszy budynków zabytkowych na cele mieszkalne, wyJącznie ”rzy zasto-

sowaniu okien ”oJaciowych od frontu budynku, ”rzy czym: 
a) forma, ksztaJt i rozmiar okien ”oJaciowych musi być jednakowa na jednej ”oJaci dachu, 
b) rozmieszczenie okien ”oJaciowych musi być ”od”orządkowane: 

ｦ oryginalnym osiom kom”ozycji elewacji, w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów 
okiennych, 

ｦ jednej linii poziomej na caJej dJugo`ci ”oJaci dachu; 
5) w budynkach zabytkowych chronionych zmianą ”lanu do”uszcza się stosowanie lukarn od strony ”o-

dwórzy na nastę”ujących zasadach: 
a) obowiązuje jedna forma lukarn na jednym budynku, 

b) forma i wielko`ć lukarn musi być ”od”orządkowana dominującej konstrukcji dachu oraz nie mowe 
dominować na elewacji, 

c) rozmieszczenie lukarn musi być ”od”orządkowane oryginalnym osiom kompozycji elewacji, 

w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów okiennych i/lub drzwiowych, ”rzy czym dachy 

lukarn nie mogą się Jączyć oraz jednej linii poziomej na caJej dJugo`ci ”oJaci dachu, 
d) maksymalna Jączna ”owierzchnia lukarn nie mowe ”rzekroczyć 25% powierzchni dachu, przy 

czym powierzchnia okna w lukarnie nie mowe być większa niw 70% ”owierzchni oryginalnego 
otworu okiennego na obiekcie, na którym będzie realizowana, z zastrzeweniem tiret drugi, 

e) minimalna odlegJo`ć lukarny od `ciany ”o”rzecznej 1,5 m, 

f) geometria daszków lukarn musi nawiązywać do geometrii dachu, 

g) ”okrycie daszków lukarn musi nawiązywać do oryginalnego ”okrycia dachu; w przypadku braku 

oryginalnego ”okrycia dachu nakazuje się kontynuację tradycyjnej formy pokrycia wg zachowa-

nych wzorów oryginalnych wystę”ujących w dokumentacji archiwalnej obiektu lub w przypadku 

jej braku nawiązanie do ”okrycia dachu na innych obiektach zabytkowych ”oJowonych na tym 

samym terenie lub w bezpo`rednim jego sąsiedztwie; 
6) jeweli ”rze”isy odrębne nie stanowią inaczej, do”uszcza się ”rzebudowę, ada”tację na inne cele lub li-

kwidację bram i ”rze`witów w budynkach zabytkowych, ”od warunkiem zachowania na elewacji bu-

dynku obrysu otworu bramnego, elementów lub detalu architektonicznych `wiadczących o istnieniu 
bramy; 

7) wszelka dziaJalno`ć budowlana ”rowadzona w strefie ｭAｬ ochrony konserwatorskiej (na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków), wymaga zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków zgod-

nie z przepisami odrębnymi; 

8) obszar zmiany planu ”oJowony jest w strefie ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego 
ｭWIIIｬ obowiązują nastę”ujące wymagania: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 
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b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dot. ochrony zabytków; 
9) w zakresie zmierzeL inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych objętych ochroną, oznaczo-

nych na rysunku zmiany ”lanu, obowiązuje ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem d.s. ochrony zabyt-

ków na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
10) w ”rzy”adku rozbiórki zabytków chronionych zmianą ”lanu, wynikających ze zJego stanu techniczne-

go i realizacji nowego budynku ustala się obowiązek ich budowy w dotychczasowych liniach zabu-

dowy; nowe budynki winny ”osiadać zbliwone do rozebranych gabaryty i geometrię dachów; ustala 
się obowiązek wykonania inwentaryzacji architektonicznej i fotograficznej rozbieranego budynku 

w ramach procedury wymaganej prawem budowlanym i przekazania jednego egzemplarza do archi-

wum wJa`ciwego urzędu ochrony zabytków. 

§ 6. Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni publicznych: 

1) przestrzenie publiczne wyznaczone na rysunku zmiany planu oraz oznaczone symbolami KDd, KDWp, 

Kp i ZP winny być realizowane jako ”rzestrzenie re”rezentacyjne, urządzone i wy”osawone wysokiej 
klasy urządzeniami pomocniczymi, maJą architekturą, w jednolitej stylistyce; 

2) nawierzchnie ulic i ”arkingów w ”rzestrzeniach ”ublicznych winny być realizowane jako kamienne 

wielko i drobnowymiarowe, bez realizacji chodników. 

§ 7. Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu - parametry dla podstawowego przeznaczenia terenów okre`lono w ustaleniach szczegóJowych. 

§ 8. Ustalenia dotyczące granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających 
ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych - okre`lono w § 4 i 5 w zakresie ochrony przy-

rody, dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

§ 9. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - po-

dziaJ na dziaJki budowlane istniejący (granice dziaJek na ma”ie geodezyjnej) i zasady ”odziaJu okre`lono na 
rysunku zmiany ”lanu i w ustaleniach szczegóJowych. 

§ 10. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich uwytkowaniu: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej, usJug związanych z zabudową mieszkaniową oraz usJug tury-

styki zakazuje się lokalizacji nowych ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
okre`lonych w Prawie ochrony `rodowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2; 

3) zakazuje się lokalizacji nowych ”rzedsięwzięć w zakresie handlu hurtowego, skupu i skJadowania su-

rowców wtórnych, obsJugi ”ojazdów (w tym warsztatów samochodowych, lakierni, myjni), uciąwli-
wych obiektów rozrywkowych, piekarni; 

4) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaga-

niami obrony cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi. 

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez istniejące ulice (”oza granicami zmiany planu) oraz 

ulice oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 01KŚd, 02KŚW, 03KŚW”, ”owiązane z ulicami 

”oJowonymi poza granicami zmiany planu, na zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

2) w ramach ”oszczególnych terenów i dziaJek, nalewy za”ewnić od”owiednią liczbę miejsc postojowych 

lub garawowych, z uwzględnieniem warunków technicznych okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
3) je`li ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej, ustala się nastę”ujące wskauniki wy”osawenia 

w miejsca postojowe ustalonych dziaJek budowlanych, na których ”rzewidziane są do realizacji nowe 
budynki: 

a) dla obiektów handlowych - min. 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 25 m2 ”owierzchni uwytkowej, 

b) dla obiektów usJugowych innych niw wymienione w lit. a - min. 1 stanowisko na kawde roz”oczę-
te 40 m2 ”owierzchni uwytkowej, 

c) dla obiektów turystycznych, s”ortowych i rekreacyjnych - minimum 1 miejsce dla autobusu i mi-

nimum 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

d) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - min. 2 stanowiska dla kawdego budynku, w tym 

maks. 2 stanowiska w 1 garawu wolnostojącym lub wbudowanym, 
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e) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - min. 1 stanowisko dla kawdego lokalu mieszkalnego; 

4) w przypadku braku technicznych mowliwo`ci za”ewnienia miejsc parkingowych, do”uszcza się reali-
zację nowych inwestycji, dla których miejsca ”ostojowe zostaną zlokalizowane ”oza granicami dziaJki 
(np. w ramach ”arkingów ”ublicznych - wydzielonych w ramach ulic); 

5) obszar zmiany ”lanu wy”osawony jest w sieci infrastruktury technicznej, które mogą ”odlegać ”rze-

budowie, rozbudowie i wymianie; dla nowych inwestycji nalewy za”ewnić wykonanie sieci infrastruk-

tury technicznej ”owiązane z istniejącym systemem miejskim, za”ewniającym mowliwo`ć do: 
a) wodociągu, 
b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej, 

e) sieć telefonicznej - skablowanej, podziemnej, 

f) sieci gazowej; 

6) w zakresie wodociągu ustala się - rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø80 - Ø110); 

alternatywne zao”atrzenie w wodę nastą”i ze studni ”ublicznych zlokalizowanych na terenie miasta, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø63 - 

Ø250); 

8) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø200 

- Ø500); 

9) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne n/n ”rzyJączone do 
sieci s/n ”o”rzez istniejące ”oza granicami zmiany ”lanu elektroenergetyczne stacje transformatorowe; 

10) w zakresie sieci telefonicznej ustala się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej sieci telefonicznej kablo-

wej podziemnej; 

11) w zakresie sieci gazowej ustala się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø63 - Ø150); 

12) w zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: 
a) ogrzewanie budynków z istniejącej, rozbudowywanych lub ”rzebudowanych lokalnych kotJowni, 
b) w budynkach ”rojektowanych i istniejących, niezasilanych w cie”Jo z systemu cie”Jowniczego 

do”uszcza się ogrzewanie na ”aliwo staJe i gazowe oraz energię elektryczną, 
c) jako ogrzewanie wspomagające w budynkach mieszkalnych mowna uwyć kominków i ”ieców ko-

minkowych, zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
13) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego, kolidujące z projektowanym 

w niniejszej zmianie planu, zainwestowaniem; 

14) od”ady nalewy gromadzić w ”ojemnikach na terenie ”arcel i od”rowadzać je zgodnie z ”olityką od”a-

dową miasta na skJadowisko od”adów. 

§ 12. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - po-

dziaJ na dziaJki budowlane istniejący (granice dziaJek na ma”ie geodezyjnej) i ”rojektowany okre`lono na 
rysunku zmiany planu i w ustaleniach szczegóJowych, a ”onadto: 

1) dla obszaru objętego strefą ｭAｬ (`redniowieczny ukJad urbanistyczny w”isany do rejestru zabytków) 
ustala się ”rzywrócenie historycznych ”odziaJów nieruchomo`ci z do”uszczeniem ”odziaJów ”o-

przecznych, umowliwiających wtórny ”odziaJ dziaJek na dwie czę`ci zgodnie z zasadami okre`lonymi 

na rysunku zmiany planu; 

2) ustala się kierunek ”odziaJu geodezyjnego dziaJek jako ”rosto”adJy do linii rozgraniczającej teren z ulicą, 
z dopuszczalnym odchyleniem ± 10°; 

3) do”uszcza się korekty granic istniejących dziaJek budowlanych nie ”okrywających się z liniami roz-

graniczającymi, mające na celu ”o”rawę ich funkcjonalno`ci (dostę” komunikacyjny, poprawa ksztaJ-
tu dziaJek, za”ewnienie wJa`ciwych warunków usytuowania istniejących budynków). 

§ 13. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i uwytkowania te-

renów - do czasu realizacji ustaleL niniejszej zmiany planu tereny mogą być zagos”odarowane i zabudo-

wane w dotychczasowy s”osób. 
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Ustalenia szczegóJowe 

§ 14. Ustalenia szczegóJowe dla ”oszczególnych terenów. 

 

1. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

1MN,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,41 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze ucytkowe 
nie wycej nic 9,0 m,  

b) geometria dachów - pochyłe dwu  w układzie kalenicowym, dachy 
symetryczne, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30o do 45o, 

d)  powierzchnia zabudowy- do 30 % powierzchni działki, 

e)  powierzchnia biologicznie czynna- minimum 30 % powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej,                           

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,           

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu, 

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
2. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

2Kp,ZP 

 Powierzchnia (ha) 

0,11 

1) Przeznaczenie terenu Teren parkingów, teren zieleni urz>dzonej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, 

c) powierzchnia biologicznie czynna min 30%; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału nieruchomoWciś 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicachś  

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiejś                      

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,     

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 
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6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
3. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

3Ut,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,17 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystycznych, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2 - 3 kondygnacji nadziemnych  w tym poddasze 
ucytkowe nie wycej nic 12,0 m,  

b) dopuszcza siC  nadbudowC o dodatkow> kondygnacjC (w ramach poddasza   
ucytkowego)  budynku o niskich walorach przestrzennych oznaczonego na 
rysunku 

c) rozbudowane czCWci budynku od strony ulic 01KDd winny  posiadać 
rozczłonkowane bryły i elewacje (podział elewacji na szerokoWci, 
zrócnicowanie wysokoWci górnej krawCdzi elewacji i kalenic dachów) oraz 
detal   architektoniczny o charakterze historycznym; 

d) geometria dachów - pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

e) nachylenie połaci dachowych – 30o do 45o, 

f) powierzchnia zabudowy- do 50% terenu, 

g) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 20 % powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 01KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej,   

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438                    

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %, 

 
4. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

4MW,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,22 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zachowanie istniej>cych budynków o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) dopuszcza siC zabudowC oficynow> wzdłuc bocznych granic,  

c) wysokoWć zabudowy- zachowanie istniej>cej wysokoWci budynków 
zlokalizowanych na froncie działek – 2 do 3 kondygnacji w tym poddasze 
ucytkoweś zabudowa oficynowa do 2 kondygnacji, nie wycej nic 7,5 m i nie 
wycej nic wysokoWć górnej krawCdzi elewacji tylnej,  

d) geometria dachów – zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
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wielospadowe) dla budynków zlokalizowanych na froncie działek i płaskie lub 
pochyłe jednospadowe dla zabudowy oficynowej, 

e) nachylenie połaci dachowych – budynków istniej>cych bez zmian, budynków 
projektowanych 30o do 45o,  oficyny do 30o, 

f) powierzchnia zabudowy- do 60 % powierzchni działki wydzielonej zgodnie z 
zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planu, 

g) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5 % powierzchni działki 
wydzielonej zgodnie z zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany 
planu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zasady podziału okreWlono rysunku zmiany planu –  dopuszcza siC poł>czenie i 
wydzielenie nie wiCcej nic 4 działek, 

b) dopuszcza siC inny podział terenu o nastCpuj>cych parametrachŚ 

- minimalna powierzchni działki – 300 m2, 

- minimalna szerokoWć frontu działki – 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDd i ulicy połoconej poza granicami zmiany planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej,                      

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,           

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu, 

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
5. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

5MW,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,26 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- zabudowa projektowana - 3 kondygnacje, w tym 
poddasze ucytkowe nie wycej nic 12,0 mś  

b) dopuszcza siC realizacjC dachów pochyłych dwu lub wielospadowych oraz 
podział  elewacji budynków o niskich walorach przestrzennych oznaczonych 
na rysunku (podział elewacji na szerokoWci nawi>zuj>c do historycznego 
podziału działek, zrócnicowanie wysokoWci górnej krawCdzi elewacji i 
dachów) z dostosowaniem detalu przebudowywanych budynków do 
otaczaj>cej zabudowy o walorach zabytkowych oraz w sposób jednorodny dla 
całego zespołu,  

c) geometria dachów – istniej>ce płaskie, projektowane pochyłe dwu- lub 
wielospadowe, 

d)  nachylenie połaci dachowych – od 30o do 45o,   

e) powierzchnia zabudowy- do 60 % powierzchni terenu,                                                 

f) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5 % powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 
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4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDd i ulicy połoconej poza granicami zmiany planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej,                           

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,           

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
6. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

6MN,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,0345 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

 a) wysokoWć zabudowy- 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze ucytkowe 
nie wycej nic 9,0 m,  

b) geometria dachów - pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30o do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 40 % działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5 % powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej,                           

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,           

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu, 

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
7. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

7MW,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,31 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zachowanie istniej>cych budynków o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) dopuszcza siC zabudowC oficynow> wzdłuc bocznych i tylnych granic,  

c) dopuszcza siC realizacjC dachów pochyłych dwu lub wielospadowych oraz 
podział  elewacji budynku o niskich walorach przestrzennych oznaczonego na 
rysunku (podział elewacji na szerokoWci nawi>zuj>c do  historycznego podziału 
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działek , zrócnicowanie wysokoWci górnej krawCdzi elewacji i dachów) z 
dostosowaniem detalu przebudowywanych budynków do otaczaj>cej zabudowy 
o walorach zabytkowych; 

d) wysokoWć zabudowy- zachowanie istniej>cej wysokoWci budynków 
zlokalizowanych na froncie działek – 2 do 3 kondygnacji w tym poddasze 
ucytkoweś zabudowa oficynowa do 2 kondygnacji, nie wycej nic 7,5 m i nie 
wycej nic wysokoWć górnej krawCdzi elewacji tylnej,  

e) geometria dachów – zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
wielospadowe) dla budynków zlokalizowanych na froncie działek i płaskie lub 
pochyłe jednospadowe dla zabudowy oficynowej, 

f) nachylenie połaci dachowych – budynków istniej>cych bez zmian, budynków 
projektowanych 30o do 45o,  oficyn do 30o, 

g) powierzchnia zabudowy- do 60 % powierzchni działki wydzielonej zgodnie z 
zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planu, 

h) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10 % powierzchni działki 
wydzielonej zgodnie z zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planuś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej,                      

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,           

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu, 

d) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz budynku połoconego przy  

    ul. Moniuszki 7, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
8. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

8Ut,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,11 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystyki, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zachowanie istniej>cych budynków o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) dopuszcza siC zabudowC oficynow> wzdłuc ich bocznych i tylnych granic,  

c) wysokoWć zabudowy- zachowanie istniej>cej wysokoWci budynków 
zlokalizowanych na froncie działek – 2 do 3 kondygnacji w tym poddasze 
ucytkoweś zabudowa oficynowa do 2 kondygnacji, nie wycej nic 7,5 m i nie 
wycej nic wysokoWć górnej krawCdzi elewacji tylnej,  

d) geometria dachów – zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
wielospadowe) dla budynków zlokalizowanych na froncie działek i płaskie lub 
pochyłe jednospadowe dla zabudowy oficynowej, 

e) nachylenie połaci dachowych – budynków istniej>cych bez zmian, budynków 
projektowanych 30o do 45o,  oficyn do 30o, 
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f) powierzchnia zabudowy- do 80 % powierzchni terenu, 

g) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z terenu 10KP i ulicy połoconej poza granicami zmiany planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach i 
terenie 10KP,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej,                           

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,           

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu, 

d) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz budynku połoconego przy  

    ul. Rynek 3, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
9. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

9MW,U,Uk 

 Powierzchnia (ha) 

0,0335 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren zabudowy usług kultury; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zachowanie istniej>cych budynków o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) wysokoWć zabudowy- zachowanie istniej>cej wysokoWci budynków 
zlokalizowanych na froncie działek – 2 do 3 kondygnacji w tym poddasze 
ucytkowe,  

c) geometria dachów – zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
wielospadowe), 

d) nachylenie połaci dachowych – bez zmian, 

e) powierzchnia zabudowy-  100 % powierzchni terenu,                                               
f) powierzchnia biologicznie czynna- 0 % powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z terenu 10KP, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach i 
terenie 10KP,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej,                           

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,           

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu, 

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 
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7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
10. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

10KP 

 Powierzchnia (ha) 

0,51 

1) Przeznaczenie terenu Teren placu publicznego; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zagospodarowanie nawierzchni placu wysokiej jakoWci materiałami 
(kostka i płyty kamienne) i wysokiej klasy obiektami małej architektury o 
jednolitej stylistyce w oparciu o wyniki badan ikonograficznych i 
architektonicznych,  

b) zakazuje siC realizacji zabudowy kubaturowej, za wyj>tkiem zabudowy 
tymczasowej na okres organizacji imprez masowych, 

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 10%ś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziałuś 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 01KDd, 03KDWp i ulicy połoconej poza granicami zmiany 
planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – na terenie i w przyległych ulicachś 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A”  

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,                              
c) teren połocony w strefie „WIII” ochrony stanowiska archeologicznego - 
realizacja robót ziemnych wymaga przeprowadzenia badaM archeologicznych i 
architektonicznych,  na zasadach okreWlonych przepisami odrCbnymi, 

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
 

11. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

11MW,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,40 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zachowanie istniej>cych budynków o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) dopuszcza siC zabudowC oficynow> wzdłuc bocznych i tylnych granic,  

c) dopuszcza siC realizacjC dachów pochyłych dwu lub wielospadowych oraz 
podział  elewacji budynku o niskich walorach przestrzennych oznaczonego na 
rysunku (podział elewacji na szerokoWci nawi>zuj>c do  historycznego podziału 
działek , zrócnicowanie wysokoWci górnej krawCdzi elewacji i dachów) z 
dostosowaniem detalu przebudowywanych budynków do otaczaj>cej zabudowy 
o walorach zabytkowych; 

d) wysokoWć zabudowy- zachowanie istniej>cej wysokoWci budynków 
zlokalizowanych na froncie działek – 2 do 3 kondygnacji w tym poddasze 
ucytkoweś zabudowa oficynowa do 2 kondygnacji, nie wycej nic 7,5 m i nie 
wycej nic wysokoWć górnej krawCdzi elewacji tylnej,  
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e)geometria dachów – zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
wielospadowe) dla budynków zlokalizowanych na froncie działek i płaskie lub 
pochyłe jednospadowe dla zabudowy oficynowej, 

f)nachylenie połaci dachowych – budynków istniej>cych bez zmian, budynków 
projektowanych 30o do 45o,  oficyn do 30o, 

g) powierzchnia zabudowy- do 60 % powierzchni działki wydzielonej zgodnie z 
zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planu, 

h) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5 % powierzchni działki 
wydzielonej zgodnie z zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planuś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zasady podziału okreWlono rysunku zmiany planu –  dopuszcza siC poł>czenie i 
wydzielenie nie wiCcej nic 15 działek, 

b) dopuszcza siC inny podział terenu na działki o nastCpuj>cych parametrachŚ 

- minimalna powierzchni działki – 300 m2, 

- minimalna szerokoWć frontu działki – 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDd, z terenu 10KP i ulicy połoconej poza granicami 
zmiany planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej, 

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,  

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu,  

d) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz budynków połoconych przy  

    ul. Sikorskiego 31, 35, 37, 39, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
12. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

12MW,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,39 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zachowanie istniej>cych budynków o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) dopuszcza siC zabudowC oficynow> wzdłuc bocznych i tylnych granic,  

c) dopuszcza siC przebudowC elewacji budynków o niskich walorach 
przestrzennych oznaczonych na rysunku pod warunkiem:  
- zachowania kompozycji architektonicznej całej elewacji (podziały, osie),  
- zastosowania okien i witryn sklepowych o proporcjach i podziałach  
  nawi>zuj>cych  do historycznych, 
- zastosowania rozwi>zaM materiałowych i architektonicznych  o charakterze  
  nawi>zuj>cych do rozwi>zaM historycznychś 
d) wysokoWć zabudowy- zachowanie istniej>cej wysokoWci budynków 
zlokalizowanych na froncie działek – 2 do 3 kondygnacji w tym poddasze 
ucytkoweś zabudowa oficynowa do 2 kondygnacji, nie wycej nic 7,5 m i nie 
wycej nic wysokoWć górnej krawCdzi elewacji tylnej,  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 82 ｦ 13828 ｦ Poz. 2165 

 

 

e) geometria dachów – zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
wielospadowe) dla budynków zlokalizowanych na froncie działek i płaskie lub 
pochyłe jednospadowe dla zabudowy oficynowej, 

f) nachylenie połaci dachowych – budynków istniej>cych bez zmian, budynków 
projektowanych 30o do 45o,  oficyn do 30o, 

g) powierzchnia zabudowy- do 80 % powierzchni działki,                                                 
h) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5 % powierzchni działkiś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zasady podziału okreWlono rysunku zmiany planu –  dopuszcza siC poł>czenie i 
wydzielenie nie wiCcej nic 12 działek, 

b) dopuszcza siC inny podział terenu na działki o nastCpuj>cych parametrachŚ 

- minimalna powierzchni działki – 300 m2, 

- minimalna szerokoWć frontu działki – 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDd, 03KDWp i ulicy połoconej poza granicami zmiany 
planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej, 

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,  

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu,  

d) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz budynków połoconych przy  

    ul. Sikorskiego  nr 9, 11, 19, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
13. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

13MW,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,10 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zachowanie istniej>cych budynków o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) dopuszcza siC zabudowC oficynow> wzdłuc ich bocznych i tylnych granic,  

c) wysokoWć zabudowy- zachowanie istniej>cej wysokoWci budynków 
zlokalizowanych na froncie działek – 2 do 3 kondygnacji w tym poddasze 
ucytkoweś zabudowa oficynowa do 2 kondygnacji, nie wycej nic 7,5 m i nie 
wycej nic wysokoWć górnej krawCdzi elewacji tylnej,  

d) geometria dachów – zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
wielospadowe) dla budynków zlokalizowanych na froncie działek i płaskie lub 
pochyłe jednospadowe dla zabudowy oficynowej, 

e) nachylenie połaci dachowych – budynków istniej>cych bez zmian, budynków 
projektowanych 30o do 45o,  oficyn do 30o, 

f) powierzchnia zabudowy- do 80 % powierzchni działki wydzielonej zgodnie z 
zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planu, 
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g) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5 % powierzchni działki 
wydzielonej zgodnie z zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planuś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zasady podziału okreWlono rysunku zmiany planu –  dopuszcza siC poł>czenie i 
wydzielenie nie wiCcej nic  3 działek, 

b) dopuszcza siC inny podział terenu na działki o nastCpuj>cych parametrachŚ 

- minimalna powierzchni działki – 300 m2, 

- minimalna szerokoWć frontu działki – 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 03KDWp, z terenu 10KP, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej, 

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,  

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu,  

d) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz budynków połoconych przy  ul. Rynek nr 
7, 8, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
14. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

14Ua 

 Powierzchnia (ha) 

0,0403 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług administracji;  

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  2 do 3 kondygnacji w tym poddasze ucytkowe nie 
wycej nic 12,0 m,  

b) geometria dachów - zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
wielospadowe), dla czCWci rozbudowywanej o wysokoWci 1 kondygnacji dach 
płaski lub pochyły jednospadowy, 

c) nachylenie połaci dachowych – istniej>ce dachy bez zmian dla czCWci 
dobudowywanej do 45 o, 

d) powierzchnia zabudowy- do100 %  powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy z terenu 10KP i ulicy połoconej poza granicami zmiany planu 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach, 

c) parkowanie – w przyległych ulicachś 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej,  

b) teren połocony jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,  

c) w ramach terenu oznaczono obiekt (ratusz) wpisany do rejestru zabytków pod 
nr 439, 

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 
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7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

 0 %. 

 
15. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

15Ukr 

 Powierzchnia (ha) 

0,20 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług kultu religijnego; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- bez zmian (zakaz rozbudowy),  

b) geometria dachów – bez zmian (zakaz rozbudowy), 

c) nachylenie połaci dachowych - bez zmian (zakaz rozbudowy), 

d) powierzchnia zabudowy- bez zmian (zakaz rozbudowy), 

e) powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian (zakaz rozbudowy) ; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy poza granicami zmiany planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach, 

c) parkowanie – w przyległych ulicachś 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej,  

b) teren połocony jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438, 

c) w ramach terenu oznaczono obiekt (koWciół) wpisany do rejestru zabytków 
pod nr 191 oraz obiekt o walorach zabytkowych objCty ochron> niniejsz> zmian> 
planu,  

d) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz budynku połoconego przy                                                          
ul. Moniuszki 1, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
16. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

16MW,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,0888 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zachowanie istniej>cych budynków o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) nakazuje siC przebudowC, rozbudowC lub nadbudowC budynku o niskich 
walorach  przestrzennych oznaczonego na rysunku, na ponicszych zasadach, 
c) dopuszcza siC zabudowC oficynow> wzdłuc bocznych i tylnych granic,  

d) wysokoWć zabudowy-  2 do 3 kondygnacji w tym poddasze ucytkowe nie 
wycej nic 12 mś zabudowa oficynowa do 2 kondygnacji, nie wycej nic 7,5 m i 
nie wycej nic wysokoWć górnej krawCdzi elewacji tylnej,  

e) geometria dachów – zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
wielospadowe) dla budynków zlokalizowanych na froncie działek i płaskie lub 
pochyłe jednospadowe dla zabudowy oficynowej, 
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f) nachylenie połaci dachowych – budynków istniej>cych bez zmian, budynków 
projektowanych 30o do 45o,  oficyn do 30o, 

g) powierzchnia zabudowy- do 80 % powierzchni działki wydzielonej zgodnie z 
zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planu, 

h) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5 % powierzchni działki 
wydzielonej zgodnie z zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planuś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zasady podziału okreWlono rysunku zmiany planu –  dopuszcza siC poł>czenie i 
wydzielenie nie wiCcej nic 3 działek, 

b) dopuszcza siC inny nic okreWlony na rysunku zmiany planu, podział terenu na 
działki o nastCpuj>cych parametrachŚ 

- minimalna powierzchni działki – 300 m2, 

- minimalna szerokoWć frontu działki – 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 03KDWp,  

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej, 

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,  

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu,  

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
17. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

17MW,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,0911 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zachowanie istniej>cych budynków o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) dopuszcza siC zabudowC oficynow> wzdłuc bocznych i tylnych granic,  

c) wysokoWć zabudowy- zachowanie istniej>cej wysokoWci budynków 
zlokalizowanych na froncie działek – 2 do 3 kondygnacji w tym poddasze 
ucytkoweś zabudowa oficynowa do 2 kondygnacji, nie wycej nic 7,5 m i nie 
wycej nic wysokoWć górnej krawCdzi elewacji tylnej,  

d) geometria dachów – zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
wielospadowe) dla budynków zlokalizowanych na froncie działek i płaskie lub 
pochyłe jednospadowe dla zabudowy oficynowej, 

e) nachylenie połaci dachowych – budynków istniej>cych bez zmian, budynków 
projektowanych 30o do 45o,  oficyn do 30o, 

f) powierzchnia zabudowy- do 80 % powierzchni działki wydzielonej zgodnie z 
zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planu, 

g) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5 % powierzchni działki 
wydzielonej zgodnie z zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planuś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zasady podziału okreWlono rysunku zmiany planu –  dopuszcza siC poł>czenie i 
wydzielenie nie wiCcej nic 3 działek, 
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b) dopuszcza siC inny podział terenu na działki o nastCpuj>cych parametrachŚ 

- minimalna powierzchni działki – 300 m2, 

- minimalna szerokoWć frontu działki – 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDd i ulicy połoconej poza granicami zmiany planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej, 

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,  

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu,  

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
18. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

18U,MW 

 Powierzchnia (ha) 

0,0850 

1) Przeznaczenie terenu Tereny teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2 do 3 kondygnacji, w tym poddasze ucytkowe nie 
wycej nic 12,0 m, 

b) dopuszcza siC realizacjC dachów pochyłych dwu lub wielospadowych oraz 
podział  elewacji budynku o niskich walorach przestrzennych oznaczonego na 
rysunku (podział elewacji na szerokoWci nawi>zuj>c do  historycznego podziału 
działek , zrócnicowanie wysokoWci górnej krawCdzi elewacji i dachów) z 
dostosowaniem detalu przebudowywanych budynków do otaczaj>cej zabudowy 
o walorach zabytkowych, 

c) geometria dachów - pochyłe dwu- lub wielospadowe,  

d) nachylenie połaci dachowych – od 30o do 45o, ,   

e) powierzchnia zabudowy- do 75 % powierzchni terenu,                                                 

f) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5 % powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDd i 03KDWp, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
poza granicami zmiany planu, 

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4ś 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej, 

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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19. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

19U,MW 

 Powierzchnia (ha) 

0,0516 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, teren  zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  2 do 3 kondygnacji, w tym poddasze ucytkowe nie 
wycej nic 12,0 m, 

b) geometria dachów - pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – od 30o do 45o,    

d) powierzchnia zabudowy- do 100 % powierzchni terenu,                                          

e) powierzchnia biologicznie czynna- 0 % powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zasady podziału okreWlono rysunku zmiany planu –  dopuszcza siC poł>czenie i 
wydzielenie nie wiCcej nic  2 działek, 

b) dopuszcza siC inny podział terenu na działki o nastCpuj>cych parametrach: 

- minimalna powierzchni działki – 100 m2, 

- minimalna szerokoWć frontu działki – 8 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDd,  

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach, 

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4ś 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej, 

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,  

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu,  

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
20. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

20MW,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,28 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zachowanie istniej>cych budynków o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) dopuszcza siC zabudowC oficynow> wzdłuc bocznych i tylnych granic,  

c) wysokoWć zabudowy- zachowanie istniej>cej wysokoWci budynków 
zlokalizowanych na froncie działek – 2 do 3 kondygnacji w tym poddasze 
ucytkoweś zabudowa oficynowa do 2 kondygnacji, nie wycej nic 7,5 m i nie 
wycej nic wysokoWć górnej krawCdzi elewacji tylnej,  

d) geometria dachów – zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
wielospadowe) dla budynków zlokalizowanych na froncie działek i płaskie lub 
pochyłe jednospadowe dla zabudowy oficynowej, 

e) nachylenie połaci dachowych – budynków istniej>cych bez zmian, budynków 
projektowanych 30o do 45o,  oficyn do 30o, 

f) powierzchnia zabudowy- do 60 % powierzchni działki wydzielonej zgodnie z 
zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planu, 
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g) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5 % powierzchni działki 
wydzielonej zgodnie z zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planuś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zasady podziału okreWlono rysunku zmiany planu –  dopuszcza siC poł>czenie i 
wydzielenie nie wiCcej nic 12 działek, 

b) dopuszcza siC inny podział terenu na działki o nastCpuj>cych parametrachŚ 

- minimalna powierzchni działki – 300 m2, 

- minimalna szerokoWć frontu działki – 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 01KDd, 03KDWp i ulicy połoconej poza granicami zmiany 
planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej, 

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,  

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu,  

d) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz budynku połoconego przy  

    ul. Sikorskiego nr 1a, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
21. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

21MW,U 

 Powierzchnia (ha) 

0,30 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zachowanie istniej>cych budynków o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) dopuszcza siC zabudowC oficynow> wzdłuc bocznych i tylnych granic,  

c) wysokoWć zabudowy- zachowanie istniej>cej wysokoWci budynków 
zlokalizowanych na froncie działek – 2 do 3 kondygnacji w tym poddasze 
ucytkoweś zabudowa oficynowa do 2 kondygnacji, nie wycej nic 7,5 m i nie 
wycej nic wysokoWć górnej krawCdzi elewacji tylnej,  

d) geometria dachów – zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
wielospadowe) dla budynków zlokalizowanych na froncie działek i płaskie lub 
pochyłe jednospadowe dla zabudowy oficynowej, 

e) nachylenie połaci dachowych – budynków istniej>cych bez zmian, budynków 
projektowanych 30o do 45o,  oficyn do 30o, 

f) powierzchnia zabudowy- do 60 % powierzchni działki wydzielonej zgodnie z 
zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planu, 

g) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5 % powierzchni działki 
wydzielonej zgodnie z zasadami podziału okreWlonymi na rysunku zmiany planuś 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zasady podziału okreWlono rysunku zmiany planu –  dopuszcza siC poł>czenie i 
wydzielenie nie wiCcej nic 9 działek, 

b) dopuszcza siC inny podział terenu na działki o nastCpuj>cych parametrachŚ 

- minimalna powierzchni działki – 300 m2, 
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- minimalna szerokoWć frontu działki – 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 01KDd, 02KDW, 03KDWp i ulicy połoconej poza granicami 
zmiany planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4; 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej, 

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,  

c) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu,  

d) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz budynków połoconych przy  

    ul. Sikorskiego nr 8, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5ś 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
22. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

22U 

 Powierzchnia (ha) 

0,0643 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) ustala siC zachowanie istniej>cych budynków o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) dopuszcza siC zabudowC oficynow> wzdłuc bocznych i tylnych granic,  

c) wysokoWć zabudowy- zachowanie istniej>cej wysokoWci budynków 
zlokalizowanych na froncie działek – 2 do 3 kondygnacji w tym poddasze 
ucytkoweś zabudowa oficynowa do 2 kondygnacji, nie wycej nic 7,5 m i nie 
wycej nic wysokoWć górnej krawCdzi elewacji tylnej,  

d) geometria dachów – zachowanie istniej>cej formy dachów (pochyłe dwu- lub 
wielospadowe) dla budynków zlokalizowanych na froncie działek i płaskie lub 
pochyłe jednospadowe dla zabudowy oficynowej, 

e) nachylenie połaci dachowych – budynków istniej>cych bez zmian, budynków 
projektowanych 30o do 45o,  oficyn do 30o, 

f) powierzchnia zabudowy- do 60 % powierzchni terenu, 

g) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 5 % powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenuś 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy połoconej poza granicami zmiany planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach,   

c) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 3, 4ś 

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „A” i „WIII” ochrony konserwatorskiej, 

b) teren połocony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 438,  

c) w ramach terenu oznaczono zabytek chroniony zmian> planu,  

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4ś 
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7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 

§ 15. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 0,77 ha, oznaczonych na rysunku 

zmiany planu symbolami 01KDd (0,54 ha), 02KDW (0,0091 ha), 03KDWp (0,21 ha): 

1) przeznaczenie terenu: 

a) KDd - ulice publiczne klasy dojazdowej, 

b) KDW - ulice wewnętrzne, 
c) KDWp - ulice wewnętrzne (ciągi ”iesze) o ograniczonym ruchu ”ojazdów; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny ulic publicznych i wewnętrznych wyzna-

czają linie rozgraniczające okre`lone na rysunkach zmiany planu; 

3) nowe zjazdy publiczne i indywidualne mogą być lokalizowane na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; 
4) w liniach rozgraniczających ulic do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych sieci infrastruktury tech-

nicznej; 

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

Ustalenia koLcowe 

§ 16. W granicach ustalonych niniejszym planem traci moc plan miejscowy zagospodarowania prze-

strzennego miasta Cza”linek uchwalony uchwaJą Nr XVI/106/96 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 

15 czerwca 1996 r. (Śz. Urz. Woj. KoszaliLskiego Nr 38, poz. 111; z 2007 r. Nr 50, poz. 738; z 2008 r. 

Nr 75, poz. 1636; z 2009 r. Nr 24, poz. 878, 879, 880). 

§ 17. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czaplinek. 

§ 18. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy Cza”linek. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

StanisJaw KuczyLski 
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ZaJączniki do uchwaJy Nr XLIV/376/2009 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 30 wrze`nia 2009 r. (poz. 2165) 

ZaJącznik nr ń 
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ZaJącznik nr 2 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Czaplinka ｭteren `ródmie`cieｬ 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 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), Rada Miejska w Cza-

plinku rozstrzyga, co nastę”uje: 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka (teren ｭ_ródmie`cieｬ) 
w”JynęJy cztery ”isma zawierające uwagi. 

1. Uwaga wniesiona w dniu 12.08.09 r. dotyczyJa: 

ｦ zaklasyfikowania wszystkich ulic (z wyjątkiem de”taka) w obrębie zmiany planu jako ulice publiczne 

klasy dojazdowej, 

ｦ dopuszczenia na terenie rynku (oznaczonego w zmianie planu symbolem 10KP) funkcji parkingu i zie-

leni urządzonej, 
ｦ przeznaczenia terenu oznaczonego w zmianie planu symbolem 16MW,U ”od funkcję ”ubliczną i ”o-

zostawienia terenu niezabudowanego wJączonego do de”taka. 

Uwaga dotycząca klas ulic oraz funkcji ”lacu ”ublicznego zostaJa uwzględniona. 

Śokonano niezbędnej korekty oznaczeL ”ozostawiając ulice wewnętrzną 02KŚW na terenie 21MW,U oraz 
miejski deptak oznaczony symbolem 03KDWp wraz w tzw. ｭuliczką Templariuszaｬ pomiędzy terenami 

13MW,U i 16MW,U. 

Śo ustaleL szczegóJowych dla terenu 10KP w”rowadzono ustalenie dotyczące ”owierzchni biologicznie 
czynnej, w ramach której mowna ”rojektować zieleL urządzoną, ustalenia zmiany ”lanu do”uszczają ”ar-

kowanie na terenie nie rozstrzygając o ilo`ci miejsc parkingowych. Uwzględnienie uwagi w tym zakresie 

nie narusza warunków uzgodnieL dokonanych w toku ”rocedury ”lanistycznej. 

Uwaga dotycząca ”rzeznaczenia terenu 16MW,U na cele ”ubliczne bez ”rawa zabudowy, nie zostaJa 
uwzględniona. obszar zmiany planu (w tym równiew teren 16MW,U) ”oJowony jest na obszarze w”isanym 

do rejestru zabytków ”od nr 438 jako `redniowieczny ukJad urbanistyczny. Projekt zmiany planu w pierw-

szej wersji uwzględniającej wnioski mieszkaLców identyczne z tre`cią uwagi, nie zostaJ uzgodniony ”rzez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (”ismo nr ZN-K-4300/122-1/BM/2008 z dnia 23 grudnia 

2008 r.). 

Przyjęcie tej uwagi skutkowaJoby konieczno`cią ”owtórzenia ”rocedury uzgodnienia w wersji raz juw nie-

uzgodnionej. Zatem uwaga w tej czę`ci zostaJa odrzucona. 

2. Uwaga zJowona w dniu 15 lipca 2009 r. zawierająca s”rzeciw wobec ”onownego rozwawenia 
utworzenie ”lacu ”ublicznego na terenie 16MW,U zostaJa uwzględniona, teren 16MW,U ”ozostawiono 
bez zmian z ”owodu o”isanego ”owywej. 

3. Uwaga zJowona w dniu 12 sierpnia 2009 r. dotycząca nieruchomo`ci oznaczonej jako dz. nr 308/3 

obręb 03, zawierająca s”rzeciw ”rzeciwko ”rzeznaczeniu nieruchomo`ci zabudowanej budynkiem gara-

wowym do wyburzenia. 

Uwaga zostaJa uwzględniona. Z rysunku zmiany planu usunięto oznaczenia graficzne okre`lające budynek 
do wyburzenia. Ponadto ustalenia § 13 uchwaJy w s”rawie uchwalenia zmiany planu dla terenu ｭ_ród-

mie`cieｬ, do”uszczają dotychczasowy s”osób zabudowy i zagos”odarowania terenów do czasu realizacji 
ustaleL zmiany planu. 

Uwzględnienie uwagi w tym zakresie nie narusza warunków uzgodnieL dokonanych w toku ”rocedury 
planistycznej. 
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4. Uwaga zJowona w dniu 12 sierpnia 2009 r. dotycząca nieruchomo`ci oznaczonej jako dziaJka 

nr 292/7, zawierająca wniosek o wykre`lenie oznaczeL graficznych okre`lających budynek do rozbiórki. 
Uwaga zostaJa uwzględniona. Z rysunku zmiany ”lanu usunięto oznaczenia graficzne okre`lające budynek 
do wyburzenia. Uwzględnienie uwagi w tym zakresie nie narusza warunków uzgodnieL dokonanych w to-

ku procedury planistycznej. 

ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania ｭteren `ródmie`cieｬ 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 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), Rada Miejska w Cza-

plinku rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 

nie wynika z ustaleL zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. 

Poz. 2166 

 

UCHWAIA NR XLIVł377łŃ9 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 30 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek 

obręb Ostroróg. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w Cza-

plinku uchwala, co nastę”uje: 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr VIII/65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. Rady Miejskiej w Czaplinku, 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Czaplinek oraz po stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego Gminy Cza”linek ”rzyjętym uchwaJą Nr XXVII/194/2001 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 

28 wrze`nia 2001 r. zmienionym uchwaJą Nr XLIII/372/09 z dnia 18 wrze`nia 2009 r., uchwala się miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek, obejmujący obszar o Jącznej ”owierzchni 
855,15 ha, oznaczony na rysunku planu. 

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

1) zaJączniki od nr A1 do A11 - rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Czaplinek opracowany w skali 1:2000; 


