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UCHWAIA NR XLIVł375łŃ9 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 3Ń wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka. 

 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/58/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 kwietnia 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplin-

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

WojŁ KoszaliLskiego Nr 38, poz. 111), ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Cza”linek ”rzyjętym uchwaJą Nr XXVII/194/2001 Rady Miej-

skiej w Cza”linku z dnia 28 wrze`nia 2001 r. zmienionym uchwaJą Nr XLIIIł372ł09 z dnia 18 wrze`nia 
2009 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka 

obejmującą obszar o Jącznej ”owierzchni 96,89 ha, oznaczoną na rysunku zmiany planu. 

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

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

Czaplinka opracowany w skali 1:1000, wraz z wyrysem ze studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta; 

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

sta dla terenu objętego zmianą ”lanu; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do projektu zmiany planu; 

4) zaJącznik nr 4 - 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. Śefinicje ”ojęć i sformuJowania terminów uwywane w zmianie ”lanu nalewy rozumieć jako towsame 

z ”ojęciami i sformuJowaniami okre`lonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

i ”rze”isach odrębnychŁ 

4. Ilekroć w uchwale uwywa się innych ”ojęć takich jak: 

1) front dziaJki - nalewy ”rzez to rozumieć granicę dziaJki budowlanej, która ”rzylega do drogi, z której 
nastę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 

2) front budynku - nalewy ”rzez to rozumieć elewację budynku, usytuowaną wzdJuw drogi, z której na-

stę”uje wjazd i wej`cie na dziaJkę; 
3) usJugi - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć, której celem jest zas”okojenie ”otrzeb ludno`ci 

(w szczególno`ci usJugi handlu i gastronomi), a nie wytwarzanie metodami przemysJowymi dóbr ma-

terialnych; 

4) kondygnacja - oznacza to kondygnację nadziemną; 
5) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie 

wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 

a) parteru - w wypadku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych albo 

b) `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru, 
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c) do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się 
”oniwej poziomu terenuŁ Śo ”owierzchni zabudowy wlicza się ”ole ”owierzchni wystę”ujących 
w obrębie ”rzyziemia takich elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), 

ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cofnięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte 

i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowią-
ce integralną czę`ć budynku, 

ｦ do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrz-
nych, studzienek przy okienkach piwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów 
dachowych a takwe nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, 

ｦ do ”owierzchni zabudowy na dziaJce budowlanej wlicza się ”owierzchnię obiektów pomocni-

czych (gos”odarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany itp.; 

6) obowiązująca linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której musi być umieszczona `ciana 
frontowa projektowanego budynku lub co najmniej 60% jej dJugo`ci, bez ”rawa jej ”rzekraczania 
w kierunku linii rozgraniczającej ulicy; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku, `ciana frontowa 

budynku nie mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej ulicyŁ 

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

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

3) zabytki chronione zmianą ”lanu; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) obowiązujące linie zabudowy; 

6) zasady ”odziaJu - projektowane granice dziaJek; 
7) gJówne ”rzestrzenie ”ubliczne; 
8) granice strefy ｭAｬ ochrony konserwatorskiej - ukJadu urbanistycznego i zabudowy zabytkowej; 
9) granice strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej - ukJadu urbanistycznego i zabudowy zabytkowej; 
10) lokalizacje promenady spacerowej pieszo - rowerowej (przebieg fakultatywny). 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów: 

1. Na rysunku zmiany planu oznaczono symbolami ”rzeznaczenie terenów: 

1) ZP - teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce); 

2) WS - teren wód `ródlądowych; 
3) Ut - teren zabudowy usJug turystyki; 
4) MNL - teren zabudowy rekreacji indywidualnej; 

5) US,ZP - teren s”ortu i rekreacji, teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce); 
6) MN,Ut - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJug turystyki; 
7) Ut, US - teren zabudowy usJug turystyki, teren s”ortu i rekreacji; 
8) MNL,Ut - teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usJug turystyki; 
9) ZP,US - teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce), teren s”ortu i rekreacji; 
10) Ut,MN,US - teren zabudowy usJug turystyki, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 

sportu i rekreacji; 

11) US - teren sportu i rekreacji; 

12) Uhg,Ut - teren zabudowy usJug handlu i gastronomii, teren zabudowy usJug turystyki; 
13) KP - teren placu publicznego; 

14) Uk,US,U - teren zabudowy usJug kultury, teren s”ortu i rekreacji, teren zabudowy usJugowej; 
15) Uo - tereny zabudowy usJug o`wiaty; 
16) U,MN - teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

17) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 
18) ZP,Kp - teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce), teren ”arkingów; 
19) MW,Ut,U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJug turystyki, teren 

zabudowy usJugowej; 
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20) U,ZP - tereny zabudowy usJugowej, teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce); 
21) Ut,Uhg - teren zabudowy usJug turystyki, teren zabudowy usJug handlu i gastronomii; 

22) MW,U,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej, teren zabu-

dowy usJug turystyki; 
23) MW,U,Ut,Ua - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej, teren za-

budowy usJug turystyki, teren zabudowy usJug administracji; 

24) ZP,KDWp - teren zieleni urządzonej (”arki, skwery, zieleLce), teren ulicy wewnętrznej - ciąg ”ieszy o 

ograniczonym ruchu ”ojazdów; 
25) MW,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJug turystyki; 
26) U,Ut - teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy usJug turystyki; 
27) Ut,U,Ua - teren zabudowy usJug turystyki, teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy usJug admini-

stracji; 

28) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usJugowej; 

29) Kp,ZP - teren ”arkingów, teren zieleni urządzonej (parki, skwery, zieleLce); 
30) MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usJug turystyki; 
31) K,E,It - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja (przepom”ownia `cieków), teren infrastruktury 

technicznej - elektroenergetyka (trafostacja), teren infrastruktury technicznej - innej; 

32) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

33) U,Ut,MW - teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy usJug turystyki, teren zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej; 

34) Kp,U - teren parkingów, teren zabudowy usJugowej; 
35) E - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka (trafostacja); 

36) K - teren infrastruktury technicznej kanalizacja; 

37) KP - teren placu publicznego; 

38) KDz - teren ulic publicznej klasy zbiorczej; 

39) KDg - teren ulicy ”ublicznej klasy gJównej; 
40) KDd - teren ulicy publicznej klasy dojazdowej; 

41) KDW - teren ulicy wewnętrznej; 
42) KDWp - teren ulicy wewnętrznej - ciąg ”ieszy o ograniczonym ruchu pojazdów; 
43) Kp - tereny ”arkingów. 

2. Na wszystkich terenach zabudowy usJug turystyki oznaczonych symbolem Ut nalewy lokalizować 
wysokostandardowe usJugi turystyczne (zabudowa ”ensjonatowa, hotelowa), chyba we ustalenia szczegó-
Jowe stanowią inaczejŁ 

3. Na wszystkich terenach zabudowy usJug turystyki (Ut) do”uszcza się lokalizację mieszkania dla 

wJa`ciciela obiektu lub mieszkania sJuwbowegoŁ 

4. Na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) się do”uszcza się zacho-

wanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) nalewy zachować i kontynuować lokalizację tradycyjnej wolnostojącej lub zwartej (”ierzejowej) zabu-

dowy mieszkaniowej i usJugowej, wJa`ciwej dla charakteru przestrzeni miasta; 

2) nakazuje się zachowanie warto`ciowej historycznej zabudowy `wiadczącej o towsamo`ci ”rzestrzen-

nej miasta, w szczególno`ci obiektów okre`lonych na rysunku zmiany planu jako obiekty o warto-

`ciach zabytkowych; 
3) przestrzenie publiczne - ulice, ”lace, ”arki, skwery i zieleLce winny być realizowane jako przestrzenie 

re”rezentacyjne, urządzone i wy”osawone wysokiej klasy obiektami i urządzeniami pomocniczymi, ma-

Ją architekturą, nawierzchniami itp.; 

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

dowy historycznej i nie ”owinna jej ”rzekraczać; 
5) w ustaleniach szczegóJowych wysoko`ć istniejących i rozbudowywanych budynków wyrawono 

w kondygnacjach; 

6) dla ”rojektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysoko`ci zabudowy: 
a) dla budynków jednokondygnacyjnych - do 6,0 m, 

b) dla budynków dwukondygnacyjnych - do 10,0 m, 
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c) dla budynków 3-kondygnacyjnych - do 13,0 m, 

d) dla budynków, dla których do”uszczono nadbudowę o 1 kondygnację w ramach poddasza ustala 

się mowliwo`ć ”owiększenia wysoko`ci istniejącego budynku maksymalnie o 6 m; 

7) ustala się wysoko`ć nowych budynków ”omocniczych, garawowych i gos”odarczych - 1 kondygnacja 

(i ewentualnie ”oddasze nieuwytkowe), ”rzy czym wysoko`ć kalenicy lub innego najwywej ”oJowonego 

przekrycia dachu nie mowe ”rzekroczyć 5 m od poziomu terenu; zabudowa winna być realizowana 
w odsunięciu od obowiązującej lub nie”rzekraczalnej linii zabudowy, tjŁ w odlegJo`ci nie mniejszej niw 
caJkowita dJugo`ci bocznej `ciany budynku zlokalizowanego na froncie dziaJki (w obowiązującej lub 

nieprzekraczalnej linii zabudowy); 

8) do”uszcza się lokalizację budynków ”omocniczych, garawowych i gos”odarczych ”rzy granicach dzia-

Jek (bocznych i tylnych), ”rzy czym budynki realizowane na równych dziaJkach ”rzy ich ws”ólnych 
granicach winny mieć jednakowe parametry zabudowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt 
i wysoko`ć dachów, rozwiązania materiaJowe); 

9) dla dziaJek o szeroko`ci frontu do 10 m wJącznie, nakazuje się realizację zabudowy zwartej (”ierzejowej) 

z warunkiem zachowania jednolitych parametrów zabudowy dla caJego zes”oJu (wysoko`ć górnej 
krawędzi elewacji, ksztaJt i wysoko`ć dachów, rozwiązania materiaJowe); 

10) do”uszcza się realizację garawy ”odziemnych dla noworealizowanej zabudowy; 

11) w obszarze zmiany ”lanu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garawy i obiektów gos”odarczych; 

12) zakazuje się realizacji ogrodzeL i ”arkanów z ”refabrykowanych elementów betonowych; 
13) ustala się, realizację awurowych (min 60% wolnych ”rzestrzeni) ogrodzeL o wysoko`ci do 1,5 m; 

14) dla budynków na terenach strefy ｭAｬ i ｭBｬ ochrony konserwatorskiej 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; 

15) ustala się ”okrycie dachów ”ochyJych o nachyleniu ”owywej 30° dachówką ceramiczną, betonową 
lub innym materiaJem dachówko ”odobnym w kolorach: odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, 
czerni, ciemnej zieleni; 

16) nową zabudowę, rozbudowywane czę`ci budynków lokalizować wg obowiązujących lub nie”rzekra-

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

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

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

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp: do 1,3 m, 

c) innych elementów takich jak ”rzedsionki, daszki nad wej`ciami, studzienki do`wietlające ”iwnice 
do 1,3 m, 

d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych poza budynkami; 

18) dla budynków na terenach strefy ｭAｬ i ｭBｬ ochrony konserwatorskiej nakazuje się stosowanie trady-

cyjnych tynków i tradycyjnej kolorystyki ustalonych na ”odstawie architektonicznych badaL tynków 
budynku (wykonanie odkrywek i ustalenie pierwotnego rodzaju tynku i koloru); w przypadku nowych 

budynków i ”rzy braku mowliwo`ci ustalenia koloru elewacji w budynkach o warto`ciach zabytko-

wych, ustala się nawiązanie do oryginalnej kolorystyki na innych obiektach zabytkowych ”oJowonych 
na tym samym terenie lub w bez”o`rednim jego sąsiedztwie; 
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19) dla zabudowy ”oJowonej ”oza strefą ｭAｬ i ｭBｬ ochrony konserwatorskiej nakazuje się stosowanie tra-

dycyjnej kolorystyki w ”alecie kolorów ”astelowych i zakazuje się stosowania kontrastowych zesta-

wieL kolorystycznych w ramach jednego budynku; 

20) wszystkie wyznaczone na rysunku zmiany ”lanu tereny są terenami rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury technicznej; 

21) istniejące obiekty ”odlegające ”rzebudowie, w tym waloryzacji i rehabilitacji oraz obiekty nowoprojek-

towane winny skalą, charakterem, rozwiązaniami architektonicznymi, w tym detalem i stosowanymi 

materiaJami nawiązywać do warto`ciowej architektury historycznej wystę”ującej na obszarze zmiany 

planu; 

22) 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.; 

23) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w s”osób zmieniający lub zakrywają-
cy elementy wystroju architektonicznego, np.: kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balu-

strady, gzymsy i zwieLczenia, ”Jyciny i kom”ozycje sztukatorskie, ”oJacie dachowe it”Ł; 
24) na terenach strefy ｭAｬ i ｭBｬ zakazuje się realizacji no`ników reklamowych wolnostojących, tablic na-

tynkowych, banerów, neonów oraz zakazuje się malowania reklam na `cianach budynków; 
25) na terenach strefy ｭAｬ i ｭBｬ 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 ”rowadzonej na terenie dziaJki lub zes”oJu dziaJek, do których ”osiada się tytuJ ”rawny, 
dziaJalno`ciŁ 

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

1) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu (o charakterze ”arkowym, starodrzew, inne drzewa 

w wieku dojrzaJym wyrówniające się wysokimi walorami przyrodniczymi i estetycznymi) oraz likwidacji 

innej zieleni stanowiącej element kom”ozycji zes”oJów zabudowy lub zes”oJu zieleni za wyjątkiem: 

cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyjnych, niezbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową dróg; 
2) tereny ”oJowone w sąsiedztwie linii brzegowej jeziora nalewy zagos”odarować w s”osób wykluczający 

jego zanieczyszczenie, ”o”rzez wJa`ciwe uksztaJtowanie terenu oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej; 

3) gos”odarkę wodno-`ciekową nalewy rozwiązać w s”osób wykluczający zanieczyszczenie wód wgJębnych; 

4) realizacja inwestycji w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu ｭPojezierze Drawskieｬ, Obszaru Na-

tura 2000 ｭOstoja Drawskaｬ i ｭJeziora Czaplineckieｬ musi uwzględniać zasady zagos”odarowania 
i uwytkowania terenu oraz zakazy okre`lone w ”rze”isach odrębnych, w szczególno`ci o ochronie 

przyrody; 

5) ustala się zakaz obetonowywania drzew ”rzyulicznych; 
6) zakazuje się wykonywania ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu; 
7) zakazuje się dokonywania zmiany stosunków wodnych; 
8) zakazuje się realizacji ”omostów w miejscach wymagających likwidacji trzcinowiskŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) niniejsza zmiana ”lanu okre`la obiekty i obszary zabytkowe objęte ochroną w nastę”ujący s”osób: 
a) zabytki objęte ochroną na ”odstawie niniejszej zmiany planu, 

b) strefy ochrony konserwatorskiej: 

ｦ strefę ｭAｬ ochrony konserwatorskiej stanowiącej równiew strefę ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony 

stanowisk archeologicznych, 

ｦ strefę ｭBｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego; 
2) wszelka dziaJalno`ć budowlana prowadzona w strefie ｭAｬ ochrony konserwatorskiej (na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków ”od nr 438), wymaga zezwolenia wojewódzkiego konserwatora za-

bytków zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) w obszarze ”oJowonym w strefie ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego ｭWIIIｬ obowiązu-

ją nastę”ujące wymagania: 

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

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
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4) dla strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego miasta ustala się: 
a) utrzymanie zasadniczego ukJadu ulic i ”laców, 
b) utrzymanie historycznej zasady ”odziaJów ”arcelacyjnych, 
c) utrzymanie istniejącej zabudowy zabytkowej, 
d) utrzymanie historycznej kom”ozycji wybranych obiektów z dostosowaniem elementów nowych 

do kompozycji istniejącej, 
e) zachowanie kom”ozycji ukJadów zieleni wraz z konieczno`cią uzu”eJniania ubytków i kontrolą 

dosadzeL, 
f) nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kom”ozycji zes”oJu i ty”u zabudowy są-

siadującej; 
5) dla zabytków objętych ochroną zmianą ”lanu oznaczonych na rysunku, ustala się: 

a) rozbudowę budynków ”od warunkiem zachowania ”ierwotnego wyglądu bryJy budynku od stro-

ny frontowej, przy czym: 

ｦ rozbudowywana czę`ć budynku winna gabarytami, kom”ozycją elewacji, detalem być dosto-

sowana do istniejącego budynku, 
ｦ wysoko`ć kalenicy oraz wysoko`ć górnej krawędzi elewacji (gzymsu lub okapu) dobudowa-

nego obiektu musi być dostosowana do ”arametrów istniejących budynku lub być niwsza, 
ｦ kąt nachylenia dachu winien być dostosowany do kąta dachu budynku istniejącego, 

b) obowiązek zachowania ukJadu kom”ozycyjnego bryJy i elewacji, 
c) zakazuje się ”rzebudowy elewacji frontowych na ”otrzeby nowych funkcji, zmieniające geometrię 

otworów okiennych i drzwiowych, do”uszcza się wykonanie nowych otworów w oparciu o prze-

kazy ikonograficzne, 

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

szczególnych terenów, 
e) dla ”ozostaJych budynków zabytkowych, dla których do”uszcza się ocie”lanie, ustala się nakaz 

odtworzenia detalu architektonicznego, 

f) obowiązek zachowania historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej oraz odtworzenie histo-

rycznego wyglądu stolarki juw wymienionej na podstawie ikonografii, 

g) zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachu, w tym realizacji lukarn od strony frontowej, 

h) zakaz realizacji tarasów i balkonów od strony frontowej budynków, w tym realizacji balkonów 
w ”oJaci dachu, 

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

larki okiennej nowa powinna mieć charakter odtworzeniowy względem historycznego, 

j) ujednolicenie kolorystyki stolarki (okien i drzwi) w obrębie jednego obiektu, zgodnie z kolorem 

ustalonym na ”odstawie wykonanych badaL ”ierwotnej warstwy farby otworów oryginalnych lub 
w przypadku braku stolarki oryginalnej - nawiązanie do oryginalnej kolorystyki stolarki (okiennej 
lub drzwiowej) na obiektach o warto`ciach zabytkowych, zlokalizowanych w obrębie tego same-

go terenu lub terenu najbliwszego; 
6) dla budynków zabytkowych do”uszcza się ”onadto: 

a) ada”tację ”oddaszy na cele mieszkalne ”rzy zastosowaniu okien ”oJaciowych od strony fronto-

wej budynku, przy czym: 

ｦ forma, ksztaJt i rozmiar okien ”oJaciowych musi być jednakowa na jednej ”oJaci dachu, 
ｦ rozmieszczenie okien ”oJaciowych musi być ”od”orządkowane: oryginalnym osiom kompo-

zycji elewacji, w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów okiennych, 

ｦ jednej linii poziomej na caJej dJugo`ci ”oJaci dachu; 
7) w budynkach zabytkowych do”uszcza się stosowanie lukarn od strony ”odwórzy 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 iłlub drzwiowych, ”rzy czym dachy 

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

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 lub szczytowej - 1,5 m, 

f) geometria daszków lukarn musi nawiązywać do geometrii dachu, 
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g) ”okrycie daszków lukarn musi nawiązywać do oryginalnego ”okrycia dachu; w ”rzy”adku 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; 
8) 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; 

9) 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 posiadać 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 archiwum 

wJa`ciwego urzędu ochrony zabytkówŁ 

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

1) ”lan wyznacza nastę”ujące ”rzestrzenie ”ubliczne ogólnodostę”ne - ulice klasy dojazdowej KDd, klasy 

gJównej (KŚg), wewnętrzne KŚW, i KŚW”, tereny zieleni urządzonej ZP, s”ortu i rekreacji (ZP; ZP,US), 
tereny ”laców publicznych KP; 

2) ”rzestrzenie ”ubliczne winny być realizowane jako ”rzestrzenie re”rezentacyjne, urządzone i wy”osa-

wone wysokiej klasy obiektami i urządzeniami pomocniczymi, maJą architekturą w jednolitej stylistyce; 

3) nawierzchnia ”lacu ”ublicznego na terenie 29KP i ulic wewnętrznych (87KŚW) ”rowadzących do 
niego, winny być realizowane jako kamienne lub kompozycje elementów kamiennych i drobnowymia-

rowych elementów betonowych np. kostka betonowa typu ｭstarobrukｬ; 
4) w przestrzeniach ulic mogą być lokalizowane sJu”y ogJoszeniowe o tradycyjnej i ujednoliconej formie 

architektonicznej; 

5) ”rzestrzeL ”ubliczna w ramach terenu 29KP oraz teren 26Ut, 27US, 32Uk,US,U mogą sJuwyć organi-

zacji imprez masowych, w związku z czym, ich zagospodarowanie musi za”ewniać bez”ieczeLstwo 
ludno`ci zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

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

§ 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 zabytkówŁ 

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

1) do”uszcza się wydzielenie terenów zgodnie z liniami rozgraniczającymi, okre`lonymi na rysunku 

zmiany planu; 

2) ”odziaJ na dziaJki budowlane istniejący (granice dziaJek na ma”ie geodezyjnej) i zasady ”odziaJu (”ro-

jektowane granice dziaJek fakultatywne) okre`lono na rysunku zmiany planu; 

3) do”uszcza się inny ”odziaJ dziaJek na zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
4) ustala się kierunek ”odziaJu geodezyjnego dziaJek jako ”rosto”adJy do linii rozgraniczającej teren z uli-

cą z do”uszczalnym odchyleniem ± 10°; 

5) 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); 

6) niezalewnie od ustaleL zmiany ”lanu, do”uszcza się wydzielenie dziaJek ”od obiekty i urządzenia infra-

struktury technicznej. 

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

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

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

niami obrony cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi; 
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3) wszelkie niezbędne dla ”rawidJowego funkcjonowania miasta obiekty i urządzenia, a w szczególno`ci: 
obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, obiekty obsJugi technicznej mowna realizować na kawdym tere-

nie w sposób zgodny z ”rze”isami odrębnymi; 

4) zakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre`lonych 
w ”rze”isach odrębnych z wyjątkiem realizacji inwestycji celu ”ublicznego i realizacji ”rzedsięwzięć 
o charakterze turystycznym; 

5) na rysunku zmiany ”lanu oznaczono tereny o trudnych warunkach ”osadowienia budynków, dla któ-
rych ”rzed realizacją inwestycji nalewy bezwzględnie przeprowadzić badania geotechniczne; 

6) na rysunku zmiany ”lanu oznaczono strefę brzegu jeziora Śrawskiego, w ramach której mowe być 
wyznaczona linia brzegowa jeziora; wszelkie inwestycje winny być ”rowadzone zgodnie z wymogami 

prawa wodnego; 

7) na rysunku zmiany ”lanu okre`lono fakultatywne lokalizacje ”omostów, ”ro”onowanych w szczegól-

no`ci na osiach ciągów komunikacyjnych; do”uszczalne rozwiązania i ”arametry pomostów okre`lają 
”rze”isy odrębne. 

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

struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez istniejące ulice klasy gJównej oznaczone symbola-

mi KDg, zbiorczej, oznaczone symbolami KDz, ulice klasy dojazdowej oznaczone symbolami KDd,  

ulice wewnętrzne oznaczone symbolami KŚW oraz ciągi ”iesze z ograniczony ruchem ”ojazdów 
oznaczone symbolami KDWp; 

2) ustala się obsJugę wszystkich terenów w granicach zmiany ”lanu z ”rzylegJych ulic ”ublicznych 
i wewnętrznych, w szczególno`ci na zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

3) poza wyznaczonymi na rysunku zmiany planu ulicami wewnętrznymi do”uszcza się lokalizację no-

wych ulic wewnętrznych nie”ublicznych, ”owstających w wyniku ”odziaJu terenów; 
4) w ramach ”oszczególnych terenów i dziaJek, nalewy za”ewnić od”owiednią liczbę miejsc parkingo-

wych lub garawowych, za”ewniającą ”otrzeby w zakresie ”arkowania i postoju samochodów; 
5) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki wy”osawenia w miejsca postojowe dla nieruchomo`ci, na 

których ”rzewidziane są do realizacji nowe budynki: 

a) dla obiektów handlowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 30 m2 powierzchni uwytkowej, 
b) dla obiektów usJugowych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 50 m2 powierzchni uwytkowej, 
c) dla obiektów usJug ”ublicznych - 1 stanowisko na kawde roz”oczęte 100 m2 ”owierzchni uwyt-

kowej, 

d) dla obiektów turystycznych - 1 stanowisko na 1 apartament, na 2 pokoje noclegowe, na 1 domek 

turystyczny, 

e) dla obiektów gastronomicznych - 1 stanowisko na 4 miejsca konsumpcyjne, 

f) dla budynków jednorodzinnych - dla jednego budynku mieszkalnego minimum 1 stanowisko na 

terenie nieruchomo`ci lub w garawu wolnostojącym lub wbudowanym, 

g) dla budynków wielorodzinnych - minimum 1 stanowisko na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem 

miejsc ”ostojowych w garawach; 
6) w przypadku braku technicznych mowliwo`ci za”ewnienia miejsc ”arkingowych, 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 lub miejsca zapewnione w ra-

mach umowy z podmiotem dys”onującym takimi miejscami); 

7) obszar objęty zmianą ”lanu jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, które mogą ”odlegać 
przebudowie, rozbudowie i wymianie lub w razie potrzeby likwidacji; dla nowych inwestycji nalewy 
za”ewnić wykonanie uzbrojenia w ”odstawową sieć infrastruktury technicznej ”owiązaną z istnieją-
cym systemem miejskim za”ewniającą mowliwo`ć ”odJączenia do niej terenów zabudowanych w za-

kresie okre`lonym ”oniwej: 
a) wodociągu, 
b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej, 

e) sieć telefonicznej - skablowanej, podziemnej, 

f) sieci gazowej; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 13733 ｦ Poz. 2149 

 

8) w zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 
a) zao”atrzenie z istniejącej sieci wodociągowej, dla której do”uszcza się modernizację i rozbudowę 

zgodnie z biewącymi potrzebami, 

b) rozbudowę, ”rzebudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø80 - Ø160), 

c) funkcjonowanie ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach specjalnych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

d) wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami ”rzeciw”owarowymi; 

9) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się: 
a) od”rowadzenie `cieków do sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) ”rzebudowę, rozbudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø63 - Ø250) tJocznej i grawitacyjnej; 

10) w zakresie kanalizacji deszczowej i od”rowadzenia wód gruntowych ustala się: 
a) na terenach zabudowy ekstensywnej (usJugi turystyczne, tereny s”ortu i rekreacji itp.) odprowa-

dzenie wód na wJasny grunt zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

b) na terenach zabudowy intensywnej i terenach zagos”odarowanych w s”osób ”owodujący zanie-

czyszczenie wód zgodnie z ”rze”isami odrębnymi do sieci kanalizacji deszczowej, 

c) ”rzebudowę, rozbudowę istniejącej sieci miejskiej (Ø200 - Ø500); 

11) w zakresie sieci energetycznej ustala się obsJugę ”o”rzez linie kablowe podziemne nłn ”rzyJączone do 

sieci słn ”o”rzez istniejące elektroenergetyczne stacje transformatorowe, oznaczone na rysunku 

zmiany planu symbolem E: 

a) sieci elektroenergetyczne `redniego i niskiego na”ięcia ”rzebiegające ”rzez tereny zurbanizowane 
i ”rojektowane do zainwestowania nalewy docelowo ”rowadzić jako kablowe ”odziemne; doce-

lowo nalewy zlikwidować wszystkie linie napowietrzne, 

b) do”uszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych typu miejskiego, kontenerowe lub 

wbudowane w budynki w obrębie terenów o innym ”rzeznaczeniu o ile s”eJniają wymogi przepi-

sów odrębnych; do”uszcza się w ”rzy”adku rezygnacji z realizacji stacji transformatorowej lub jej 

likwidacji ”rzeznaczenie terenu jak dla terenów sąsiednich (”o”rzez ”oJączenie terenów); 
12) w zakresie sieci telefonicznej i innej zasilanej poprzez systemy nisko”rądowe: 

a) zakJada się ”rzebudowę i rozbudowę istniejącego systemu infrastruktury, 

b) zakazuje się lokalizacji nowych wolnostojących, wiewowych, stacji bazowych telefonii komórkowej, 

c) do”uszcza się lokalizację stacji bazowych na dachach budynków i obiektach uwyteczno`ci ”u-

blicznej oraz dachach budynków ”oJowonych na terenach wyznaczonych w ”lanie na rozwój 
funkcji usJugowych (U); 

13) w zakresie sieci gazowej ustala się ”rzebudowę, rozbudowę istniejącej sieci miejskiej `redniego ci-

`nienia (Ø32 - Ø150); do”uszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz ”Jynny w gJębi dziaJek; 

14) w zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: 
a) do”uszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych; 

15) wszędzie tam gdzie jest to mowliwe nowo”rojektowane sieci uzbrojenia technicznego nalewy ”rowa-

dzić w liniach rozgraniczających ulic (w miarę mowliwo`ci ”oza ”asem jezdni) lub w innych przestrze-

niach publicznych; 

16) w przypadku braku mowliwo`ci ”rowadzenia sieci na zasadach okre`lonych w pkt 16 nalewy je ”ro-

wadzić ”rzez tereny o innym ”rzeznaczeniu w s”osób minimalizujący kolizję z ”lanowanym ich zago-

spodarowaniem; 

17) do”uszcza się ”rowadzenie w ulicach sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z obsJugą obszaru 

objętego ”lanem, o parametrach nie ograniczających mowliwo`ci rozbudowy sieci go obsJugujących; 
18) do”uszcza się lokalizację urządzeL obsJugujących sieci infrastruktury technicznej (w szczególno`ci 

stacji transformatorowych, przepom”owni `cieków, szaf urządzeL sterujących i rozdzielczych) na te-

renach ”rzestrzeni ”ublicznych (drogi i tereny zieleni) oraz usJug ”ublicznych, pod warunkiem zapew-

nienia braku kolizji z ”odstawową funkcją terenu oraz nieeks”onowanej lokalizacji (n”Ł ”od ziemią), 
a takwe na innych terenach w s”osób minimalizujący kolizję z ”lanowanym ich zagospodarowaniem; 

19) ustala się obsJugę ”oszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej z sieci (istniejących 

lub ”rojektowanych) w ”rzylegJych ulicach lub na innych zasadach okre`lonych w ustaleniach szcze-

góJowych; 
20) odpady komunalne nalewy gromadzić w ”ojemnikach na terenie nieruchomo`ci i od”rowadzać je 

zgodnie z planem gospodarki odpadami gminy, na komunalne skJadowisko od”adów; do”uszcza się 
stosowanie zbiorczych pojemników umowliwiających selektywną zbiórkę od”adów w miejscach speJ-
niających warunki wynikające z ”rze”isów odrębnych, w tym w miejscach publicznych i pasach dro-

gowych; 
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21) od”ady nie kwalifikujące się jako komunalne winny być zagos”odarowane, od”rowadzone do utyliza-

cji przez podmiot je wytwarzający zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnychŁ 

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

renów - do czasu realizacji ustaleL zmiany ”lanu do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania i za-

gos”odarowania terenówŁ 

§ 13. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej - 

wszystkie wyznaczone na rysunku zmiany ”lanu tereny są terenami rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-

frastruktury technicznej. 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 14. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów, ”odstawowych ”arametrów zabudowy i zagospo-

darowania terenu oraz stawki ”rocentowej o”Jaty ”obieranej od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 

 

1. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

1ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

6,16                                                  

1) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urz>dzonej (parki, skwery, zieleMce); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych,  
c) powierzchnia biologicznie czynna min 90%; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 95KDW,   

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0  %. 

 
2.  Ustalenia dla terenu o symbolu:  

2WS 

Powierzchnia  (ha) 

0,063 

1) Przeznaczenie terenu Teren wód Wródl>dowych; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) dopuszczalne obiekty i urz>dzenia zwi>zane z eksploatacj> i ucytkowaniem 
wód; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dostCp do działki – poprzez tereny przyległe na zasadach okreWlonych                    
w przepisach odrCbnych; 
  

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) nalecy zabezpieczyć wody przed niekontrolowanym napływem  
zanieczyszczonych wód z terenów s>siednich; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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3. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

3Ut           

Powierzchnia  ( ha)   

1,25 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystyki (oWrodek wypoczynkowy, hotel); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 5000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  80 m; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 95KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
4. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

4MNL          

Powierzchnia  ( ha)   

2,1 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 400 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  15 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 95KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         
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5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
5. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

5Ut           

Powierzchnia  ( ha)   

6,77 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy, 
kemping, pole biwakowe); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 15% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki – 10000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  100 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 95KDW, 91KDd  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działki,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
6. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

6E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,004 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren infrastruktury technicznej - energetyka (trafostacja); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z terenu przyległego, 

b) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działki 
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5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
7. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

7Ut           

Powierzchnia  ( ha)   

0,05 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 94KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe-  rozs>czane  w ramach terenu,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj>  ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
8. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

8US,ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

2,43                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Gminny ogólnie dostCpny teren sportu i rekreacji, teren zieleni urz>dzonej 
(parki, skwery zieleMce) z obowi>zkowym urz>dzeniem promenady 
spacerowej (pieszo – rowerowej);  

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 5% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu, 

  

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 94KDW, 

b) parkowanie – zakaz parkowania, 
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c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
9. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

9Ut           

Powierzchnia  ( ha)   

2,92 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy, 
kemping, pole biwakowe) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 4000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  50 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 91KDd, 94KDW,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe-  rozs>czane  w ramach terenu działki,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj>  ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
10. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

10US 

Powierzchnia  ( ha)   

0,33                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Gminny ogólnie dostCpny teren sportu i rekreacji (placa, przystaM), z 
obowi>zkowym urz>dzeniem promenady spacerowej (pieszo – rowerowej);  

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 
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d) powierzchnia zabudowy- maks. 10% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 75% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 94KDW, 

b) parkowanie – zakaz parkowania, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
11. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

11ZP  

Powierzchnia  ( ha)   

5,05 

1) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urz>dzonej (parki, skwery zieleMce); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych, schodów terenowych, 

c) powierzchnia biologicznie czynna min 90%; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 91KDd, 93KDWp, 

b) parkowanie – zakaz parkowania, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działki,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
12. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

12US,ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

2,17                                                 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Gminny ogólnie dostCpny teren sportu i rekreacji, teren zieleni urz>dzonej 
(parki, skwery zieleMce) z obowi>zkowym urz>dzeniem promenady 
spacerowej (pieszo – rowerowej); 
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2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych,  
c) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 93KDWp; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
13. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

13US,ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,98                                                

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Gminny ogólnie dostCpny teren sportu i rekreacji, teren zieleni urz>dzonej 
(parki, skwery zieleMce) z obowi>zkowym urz>dzeniem promenady 
spacerowej (pieszo – rowerowej); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych,  
c) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 92KDWp; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
14. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

14Ut      

Powierzchnia  ( ha)   

1,54 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy, 
kemping); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 4000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki - 50 m, 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 91KDd,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe-  rozs>czane  w ramach terenu działki,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj>  ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
15. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

15Ut,US     

Powierzchnia  ( ha)   

0,86 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystyki, teren sportu i rekreacji; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 4000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  50 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 91KDd ,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe-  rozs>czane  w ramach terenu działki,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj>  ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
16. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

16ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,12                                               

1) Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urz>dzonej (parki, skwery, zieleMce); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych,  
c) powierzchnia biologicznie czynna min 90%; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 13742 ｦ Poz. 2149 

 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 91KDd; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0  %. 

 
17. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

17E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,009 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren infrastruktury technicznej - energetyka (trafostacja); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z terenu przyległego, 

b) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działki; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
18. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

18MN,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

0,57 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenu zabudowy usług 
turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy, kemping); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  30 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 91KDd,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 
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d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działki,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
19. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

19MNL  

Powierzchnia  ( ha)   

0,07 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenu 

 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 92KDWp,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działki,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
20. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

20Ut,US     

Powierzchnia  ( ha)   

6,66 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy, 
kemping), teren sportu i rekreacji; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 60% powierzchni działki; 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki- 10 000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki-  100 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 91KDd ,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe-  rozs>czane  w ramach terenu działki,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj>  ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
21. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

21K 

Powierzchnia  ( ha)   

0,003 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren infrastruktury technicznej – kanalizacja (przepompownia Wcieków); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 91KDd, 

b) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działki; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych  ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
22. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

22MNL,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

0,58 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 91KDd,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działki,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
23. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

23ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,97                                                

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej (parki, skwery zieleMce) z obowi>zkowym 
urz>dzeniem promenady spacerowej (pieszo – rowerowej); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych,  
c) powierzchnia biologicznie czynna- min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 91KDd; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
24. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

24Ut,MN,US  

Powierzchnia  ( ha)   

0,66 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystyki (pensjonaty), teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren sportu i rekreacji; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  30 m, 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 91KDd, 90KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działki,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmian> planu, 

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
25. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

25US  

Powierzchnia  ( ha)   

1,31 

1) Przeznaczenie terenu Teren sportu i rekreacji - placa miejska z zapleczem hotelowo 
gastronomicznym (dopuszcza siC odtworzenie obiektu historycznego w jego 
dawnej lokalizacji); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 10% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 90KDW,  

b) parkowanie – zakaz parkowania, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
26. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

26Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

1,25 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy, 
kemping, pole biwakowe); 
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2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 2500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  35 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 89KDg,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działki,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
27. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

27US  

Powierzchnia  ( ha)   

1,77 

1) Przeznaczenie terenu Teren sportu i rekreacji (stadion sportowy); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 10% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 87KDW,  

b) parkowanie – zakaz parkowania, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

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

0 %. 

 
28. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

28Uhg,Ut  

Powierzchnia  ( ha)   

0,099 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług handlu i gastronomii, teren zabudowy usług 
turystyki (z wył>czeniem motelu); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z terenu 29KP,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
29. Ustalenia dla terenu o symbolu:                                 

29KP 

Powierzchnia  ( ha)                           

0,14 

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,  

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 5%,  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 87KDW, 

b) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej; 

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

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
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6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
30. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

30ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

1,28                                               

1) Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urz>dzonej (parki, skwery, zieleMce); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych,  
c) powierzchnia biologicznie czynna min 90%; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 88KDWp; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0  %. 

 
31. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

31ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,49                                               

1) Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urz>dzonej (parki, skwery, zieleMce); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych,  
c) powierzchnia biologicznie czynna min 90%; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 88KDWp; 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0  %. 

 
32. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

32Uk,US,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,95 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług kultury (amfiteatr), teren sportu i rekreacji, teren 
zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 
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c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 10% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)  zakaz podziału terenu; 

 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 87KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
33. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

33Uo 

Powierzchnia  ( ha)   

1,0 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług oWwiaty;  

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 87KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,                            

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

c) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz zabytku chronionego zmian> planu  

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
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6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
34. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

34U,MN 

Powierzchnia  ( ha)   

0,25 

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

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 89KDg,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – z terenów połoconych bezpoWrednio przy ulicy 89KDg do 
sieci kanalizacji deszczowej, z pozostałych terenów rozs>czane  w ramach terenu 
działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,                            

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
35. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

35MN,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,84 

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

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) dopuszcza siC powiCkszenie istniej>cych działek w granicach zgodnie z 
rysunkiem zmiany planu; 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 89KDg, 82KDz,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - z terenów połoconych bezpoWrednio przy ulicy 89KDg i 
82KDz  do sieci kanalizacji deszczowej, z pozostałych terenów rozs>czane  w 
ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,                            

b) w ramach terenu oznaczono zabytki chronione zmiana planu, 

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

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
36. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

36ZP,Kp         

Powierzchnia  ( ha)   

0,078 

1) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urz>dzonej (parki skwery zieleMce), teren parkingów; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 87KDW,  

b) wody opadowe – z parkingów podczyszczone  i  rozs>czane  w ramach terenu;      

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
37. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

37ZP,Kp         

Powierzchnia  ( ha)   

0,083 

1) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urz>dzonej (parki skwery zieleMce), teren parkingów; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 87KDW,  

b) wody opadowe - z parkingów podczyszczone  i  rozs>czane  w ramach terenu;     

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
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6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
38. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

38ZP,US 

Powierzchnia  ( ha)   

0,93                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zieleni urz>dzonej (parki, skwery, zieleMce), teren sportu i rekreacji; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a)  zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 70% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 86KDW, 87KDW; 

 

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
39. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

39Kp     

Powierzchnia  ( ha)   

0,068 

1) Przeznaczenie terenu Teren parkingów; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 86KDW,  

b) wody opadowe – podczyszczone i odprowadzone do sieci kanalizacji 
deszczowej;       

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4, 

b) zachować istniej>ce zadrzewienie; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
40. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

40MW,U,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,46 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
terem zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 
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c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 82KDz, 86KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
41. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

41U,ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,31                                                  

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren zabudowy usługowej, teren zieleni urz>dzonej (parki, skwery, 
zieleMce); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 10% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 86KDW; 

b) parkowanie – zakaz parkowania, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – rozs>czane w ramach terenu,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a)  brak obiektów i obszarów objCtych ochron>; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4, 

b) zakazuje siC wycinki drzew; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 
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42. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

42Ut,Uhg  

Powierzchnia  ( ha)   

0,53 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy), teren 
zabudowy usług handlu i gastronomii; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dachy symetryczne dwu - lub wielospadowe, dla 
budynków  połoconych przy terenie 72ZP, KDWp, główna kalenica równoległa 
do linii rozgraniczenia z terenem  

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 72ZP,KDWp,  

b) parkowanie – zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działki,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,                            

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
43. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

43MW,U,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

1,16 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy) 
pierzejowej i wolnostoj>cej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dachy symetryczne dwu - lub wielospadowe, dla 
budynków  połoconych przy ul. Drahimskiej główna kalenica równoległa do linii 
rozgraniczenia z ulic>, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 82KDz, 86KDW, 85KDW,   

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - z terenów połoconych bezpoWrednio przy ulicy 82KDz  do 
sieci kanalizacji deszczowej, z pozostałych terenów rozs>czane  w ramach  
działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,                            

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

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

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
44. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

44MW,U,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

1,0 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy), 
pierzejowej i wolnostoj>cej; dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dachy symetryczne dwu - lub wielospadowe, dla 
budynków  połoconych przy ul. Drahimskiej główna kalenica równoległa do linii 
rozgraniczenia z ulic>, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 82KDz, 85KDW, 84KDW  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - z terenów połoconych bezpoWrednio przy ulicy 82KDz  do 
sieci kanalizacji deszczowej, z pozostałych terenów rozs>czane  w ramach terenu 
działek       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         
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5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,                            

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

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

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
45. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

45Kp          

Powierzchnia  ( ha)   

0,12 

1) Przeznaczenie terenu Teren parkingów; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulic 84KDW, 85KDW,  

c) wody opadowe – poczyszczone przez separatory i piaskowniki do sieci 
kanalizacji deszczowej;       

5) Ochrona zabytków a) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,                            

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
46. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

46MW,U,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

1,43 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy); dla 
działek  granicz>cych z terenem 72ZP,KDWp nieposiadaj>cych dostCpu do 
ulicy minimum klasy dojazdowej dopuszcza siC realizacjC wył>cznie usług 
handlu i gastronomii; dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; zabudowa pierzejowa przy ul. Drahimskiej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dachy symetryczne, dwu - lub wielospadowe, dla 
budynków  połoconych przy ul. Drahimskiej główna kalenica równoległa do linii 
rozgraniczenia z ulic>, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2 od strony ul. Drahimskiej, 400 m2 
od strony promenady nadjeziornej, 

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  18 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 82KDz, 84KDW, 72ZP,KDWp  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 
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c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - z terenów połoconych bezpoWrednio przy ulicy 82KDz  do 
sieci kanalizacji deszczowej, z pozostałych terenów rozs>czane  w ramach 
działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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

b) czCWć terenu połocona 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. Drahimskiej nr 15, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
47. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

47MW,U,Ut,Ua 

Powierzchnia  ( ha)   

0,39 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy), teren 
zabudowy usług administracji; zabudowa pierzejowa przy ul. Drahimskiej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, budynki połocone przy ul. 
Drahimskiej o kalenicy równoległej do linii rozgraniczenia z ulic> 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 82KDz, 83KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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, 
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d) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz budynków połoconych przy  

    ul. Drahimskiej nr 7, 11,13 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
48. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

48Kp          

Powierzchnia  ( ha)   

0,10 

1) Przeznaczenie terenu Teren parkingów; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 83KDW,  

b) wody opadowe – podczyszczone do sieci kanalizacji deszczowej,       

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 § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
49. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

49E 

Powierzchnia  ( ha)   

0,0018 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren infrastruktury technicznej - energetyka (trafostacja); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych –35o - 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z terenu przyległego, 

b) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu działki; 

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 § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

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

30 %. 

 
 
50. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

50MW,U,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,3 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, dla budynków  połoconych 
przy ul. Drahimskiej kalenica równoległa do linii rozgraniczenia z ulic>, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 83KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji  deszczowej,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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 § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
51. Ustalenia dla terenu o symbolu:                                 

51ZP,KDWp 

Powierzchnia  ( ha)                           

0,034 

1) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urz>dzonej (parki, skwery zieleMce), teren drogi wewnCtrznej 
– ci>g pieszy;  

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z terenu 72ZP,KDWp, 

b) wody opadowe – rozs>czane w ramach terenu; 
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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 § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
52.  Ustalenia dla terenu o symbolu:  

52WS 

Powierzchnia  (ha) 

0,036 

1) Przeznaczenie terenu Teren wód Wródl>dowych; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) dopuszczalne obiekty i urz>dzenia zwi>zane z eksploatacj> i ucytkowaniem 
wód; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dostCp do działki – poprzez tereny przyległe na zasadach okreWlonych                    
w przepisach odrCbnych; 
  

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 § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) nalecy zabezpieczyć wody przed niekontrolowanym napływem  
zanieczyszczonych wód z terenów s>siednich; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
53. Ustalenia dla terenu o symbolu:                                 

53ZP,KDWp 

Powierzchnia  ( ha)                           

0,025 

1) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urz>dzonej (parki, skwery zieleMce), teren drogi wewnCtrznej 
– ci>g pieszy;  

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 82KDz, 

b) wody opadowe – rozs>czane w ramach terenu; 

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 § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 
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54. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

54MW,U,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,26 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 82KDz, 76KDd, 81KDW,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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 § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
55.  Ustalenia dla terenu o symbolu:  

55WS 

Powierzchnia  (ha) 

0,0058 

1) Przeznaczenie terenu Teren wód Wródl>dowych; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) dopuszczalne obiekty i urz>dzenia zwi>zane z eksploatacj> i ucytkowaniem 
wód; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dostCp do działki – poprzez tereny przyległe na zasadach okreWlonych                    
w przepisach odrCbnych; 
  

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 § 5; 
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6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) nalecy zabezpieczyć wody przed niekontrolowanym napływem  
zanieczyszczonych wód z terenów s>siednich; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
56. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

56Ut,US     

Powierzchnia  ( ha)   

0,40 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy), teren 
sportu i rekreacji (OWrodek sportów wodnych); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów –dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – 30 o – 50o, 

d) powierzchnia zabudowy- maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z terenu 72ZP,KDWp,  

b) parkowanie- zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d – z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda- z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja- do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe-  rozs>czane  w ramach terenu,       

g) gaz – z sieci w przyległych ulicach;                         

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 § 5, 
e) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz budynku oznaczonego na rysunku zmiany 
planu; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj>  ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
57. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

57MW,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,46 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usług 
turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy); dopuszcza siC zachowanie 
istniej>cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dachy symetryczne dwu - lub wielospadowe, dla 
budynków  połoconych przy ul. Jeziornej główna kalenica równoległa do linii 
rozgraniczenia z ulic>, 
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c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 76KDd i terenu 72ZP,KDWp, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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. Jeziornej nr 4, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
58. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

58U,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,26 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usług turystyki (hotel, 
pensjonat, dom wycieczkowy); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dachy symetryczne dwu - lub wielospadowe, dla 
budynków  połoconych przy ul. Jeziornej główna kalenica równoległa do linii 
rozgraniczenia z ulic>, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 76KDd i terenu 72ZP,KDWp, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej,       
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g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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 § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
59. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

59Kp          

Powierzchnia  ( ha)   

0,10 

1) Przeznaczenie terenu Teren parkingów; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 76KDd ,  

b) wody opadowe – podczyszczone do sieci kanalizacji deszczowej,       

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 § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
60. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

60U,Ut,Ua 

Powierzchnia  ( ha)   

0,188 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usług turystyki (hotel, 
pensjonat, dom wycieczkowy), teren zabudowy usług administracji; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dachy symetryczne dwu - lub wielospadowe, dla 
budynków  połoconych przy bezpoWrednio przy terenie 59Kp – główna kalenica 
równoległa do linii rozgraniczenia z terenem, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 80KDW i terenu 59Kp,  

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 
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e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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 § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
61. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

61MW,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,17 

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

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dachy symetryczne dwu - lub wielospadowe, dla 
budynków  połoconych przy ul. Jeziornej główna kalenica równoległa do linii 
rozgraniczenia z ulic>, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 600 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  20 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 76KDd, 80KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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 § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
62. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

62ZP 

Powierzchnia  ( ha)   

0,33                                                  

1) Przeznaczenie terenu Tereny zieleni urz>dzonej (parki, skwery, zieleMce); 
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2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych,  
c) powierzchnia biologicznie czynna min 90%; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z terenu 72ZP,KDWp i terenu 63Kp,ZP,   

 

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 § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0  %. 

 
63. Ustalenia dla terenu o symbolu:         

63Kp,ZP      

Powierzchnia  ( ha)   

0,10 

1) Przeznaczenie terenu Teren parkingów, teren zieleni urz>dzonej (parki, skwery, zieleMce); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 76KDd ,  

b) wody opadowe – podczyszczone do sieci kanalizacji deszczowej,       

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 § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
64. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

64MW,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,097 

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

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 450 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  20 m, 
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4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 76KDd, 79KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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 § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
65. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

65MN,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,38 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług 
turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dachy symetryczne dwu - lub wielospadowe, dla 
budynków  połoconych przy ul. Jeziornej główna kalenica równoległa do linii 
rozgraniczenia z ulic>, płaskie istniej>ce  

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  30 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 76KDd, 79KDW, 78KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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 § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 
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66. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

66K,It 

Powierzchnia  ( ha)   

0,054 

1) Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

Teren infrastruktury technicznej – kanalizacja (przepompownia Wcieków), 
teren infrastruktury technicznej innej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy -  1 kondygnacja, 

b) geometria dachów - płaskie, dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 80% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 78KDW, 

b) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu; 

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 § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
67. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

67MW,U,Ut 

Powierzchnia  ( ha)   

0,62 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dachy symetryczne dwu - lub wielospadowe, dla 
budynków  połoconych przy ul. Jeziornej główna kalenica równoległa do linii 
rozgraniczenia z ulic>, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  25 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 76KDd, 77KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  i/lub gromadzone  w ramach terenu działek,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         
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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 § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
68. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

68MW 

Powierzchnia  ( ha)   

0,16 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy – do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 76KDd, 77KDW, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz budynku połoconego przy  

    ul. Jeziornej nr 48, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
 
69. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

69U,Ut,MW 

Powierzchnia  ( ha)   

0,29 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej (handlu i gastronomii), teren zabudowy usług 
turystyki (hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy), teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; 
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2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki -  40 m, 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 76KDd, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

f) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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) zakazuje siC ocieplania od zewnCtrz budynku połoconego przy  

    ul. Jeziornej nr 50, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
70. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

70U,Ut,Ua 

Powierzchnia  ( ha)   

0,09 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej (usługi handlu i gastronomi), teren zabudowy 
usług turystyki (hotel), teren zabudowy usług administracji (stanica 
WOPR); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 75KDWp, 76KDd i terenu 71Kp,U, 

b) parkowanie - zgodnie z § 11 pkt. 5, 

c) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

d) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

e) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 
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f) wody opadowe - rozs>czane  w ramach terenu,       

g) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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 § 5; 
6)  Ochrona Wrodowiska, 

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30 %. 

 
71. Ustalenia dla terenów o symbolach:         

71Kp,U 

Powierzchnia  ( ha)   

0,21 

1) Przeznaczenie terenu Teren parkingów, teren zabudowy usługowej; 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),  

b) geometria dachów – dwu - lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - 30 o - 50o, 

d) powierzchnia zabudowy - maks. 10% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 74KDg poprzez istniej>ce zjazdy,  

b) pr>d - z sieci w przyległych ulicach, 

c) woda - z sieci w przyległych ulicach, 

d) kanalizacja - do sieci w przyległych ulicach, 

e) wody opadowe – podczyszczone do odbiornika,       

f) gaz - z sieci w przyległych ulicach;                         

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

b) czCWć terenu połocona na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod                      
nr 438,           

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

przyrody 
a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
72. Ustalenia dla terenu o symbolu:                                 

72ZP,KDWp 

Powierzchnia  ( ha)                           

2,05 

1) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urz>dzonej (parki, skwery zieleMce), teren drogi wewnCtrznej 
– ci>g pieszy z dopuszczeniem ograniczonego ruchu pojazdów za wyj>tkiem 
ruchu pojazdów na odcinku wzdłuc terenu 68MW i 69U,Ut,MW - 
promenada nadjeziorna;  
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2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, w tym obiektów i 
urz>dzeM rekreacyjnych, 

c) w ramach terenu dopuszcza siC prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego 
podziemnego; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z terenów i dróg przyległych, zakazuje siC realizacji zjazdów na ulicC 
74KDg;   

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

b) czCWć terenu połocona na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 
438,           

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 
73.  Ustalenia dla terenu o symbolu:  

73WS 

Powierzchnia  (ha) 

26,78 

1) Przeznaczenie terenu Teren wód Wródl>dowych (jezioro Drawsko); 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) dopuszczalne obiekty i urz>dzenia zwi>zane z eksploatacj> i ucytkowaniem 
wód (pomosty, przystanie), 
b) zakazuje siC realizacji pomostów w miejscach wymagaj>cych likwidacji 
trzcinowisk; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4)  Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dostCp do działki – poprzez tereny przyległe na zasadach okreWlonych                   
w przepisach odrCbnych; 
  

5) Ochrona zabytków  a) nie dotyczy; 

6)  Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) nalecy zabezpieczyć wody przed niekontrolowanym napływem  
zanieczyszczonych wód z terenów s>siednich; 

7)  Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0 %. 

 

§ 15. Ustalenia dla terenów komunikacji o Jącznej ”owierzchni 6,05 ha, oznaczonych na rysunku 

zmiany planu symbolami KDg, KDz, KDd, KDW, KDWp: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) 74KDg - ulica publiczna klasy zbiorczej (0,34 ha), 

b) 75KDWp - ulica wewnętrzna ciąg ”ieszy z ograniczonym, poprzez bariery uchylne, ruchem pojaz-

dów (0,017 ha), 

c) 76KDd - ulica publiczna klasy dojazdowej (0,49 ha), 

d) 77KDW - ulica wewnętrzna (0,0192 ha), 

e) 78KDW - ulica wewnętrzna (0,0401 ha), 

f) 79KDW - ulica wewnętrzna (0,0484 ha), 

g) 80KDW - ulica wewnętrzna (0,0894 ha), 
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h) 81KDW - ulica wewnętrzna (0,0625 ha), 

i) 82KDz - ulica publiczna klasy zbiorczej (0,62 ha), 

j) 83KDW - ulica wewnętrzna (0,0761 ha), 

k) 84KDW - ulica wewnętrzna (0,0761 ha), 

l) 85KDW - ulica wewnętrzna (0,0898 ha), 

J) 86KDW - ulica wewnętrzna (0,26 ha), 

m) 87KDW - ulica wewnętrzna (0,36 ha), 

n) 88KDWp - ulica wewnętrzna ciąg ”ieszy z ograniczonym ruchem ”ojazdów (0,135 ha), 

o) 89KDg - ulica ”ubliczna klasy gJównej (0,83 ha), 

p) 90KDW - ulica wewnętrzna (0,1 ha), 

r) 91KDd - ulica wewnętrzna (1,71 ha), 

s) 92KDWp - ulica wewnętrzna ciąg ”ieszy z ograniczonym ruchem ”ojazdów (0,0719 ha), 

t) 93KDWp - ulica wewnętrzna ciąg ”ieszy z ograniczonym ruchem ”ojazdów (0,0742 ha), 

u) 94KDW - ulica wewnętrzna (0,21 ha), 

w) 95KDW - ulica wewnętrzna (0,35 ha); 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - tereny dróg ”ublicznych i wewnętrznych wyzna-

czają linie rozgraniczające okre`lone na rysunku zmiany planu; 

3) warunki zabudowy i s”osób zagos”odarowania terenu: 

a) ulice nie zwymiarowane na rysunku zmiany ”lanu zachowują dotychczasowe linie rozgraniczające 
zgodnie z granicami na mapie geodezyjnej, 

b) realizacja nowych skrzywowaL i zjazdów, w tym ”rzebudowy istniejących muszą s”eJniać wymo-

gi ”rze”isów odrębnych, 
c) nowe zjazdy ”ubliczne i indywidualne mogą być lokalizowane na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 

d) ”rzestrzeL ulic w liniach rozgraniczających mowe sJuwyć do ”rowadzenia sieci infrastruktury tech-

nicznej podziemnej, 

e) ustala się realizację o`wietlenia ”rzestrzeni ulic w ramach obszarów zabudowanych ”o”rzez la-

tarnie zlokalizowane w liniach rozgraniczających; dla obszarów o zwartej zabudowie, ”rzy nie-

wielkiej szeroko`ci ulicy do”uszcza się umieszczanie lam”, na`wietlaczy na ”rzylegJych budyn-

kach i budowlach lub umieszczenie latarni na ”rzylegJym terenie za zgodą jego dys”onenta, 
f) w ramach ulic wewnętrznych, dojazdowych i lokalnych mogą być tworzone ”arkingi uliczne, 
g) w ramach ulic wewnętrznych mogą być zlokalizowane `ciewki rowerowe; 

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

Ustalenia koLcowe 

§ 16. W granicach objętych ustaleniami planu 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. (ŚzŁ UrzŁ WojŁ 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 ogJoszeniu na stronie internetowej Gminy Czaplinek. 

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

Województwa Zachodnio”omorskiego. 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

StanisJaw KuczyLski 
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ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Czaplinka ｭteren nadbrzewe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 zmŁ) do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka (ｭteren nadbrzeweｬ) w”Jy-

nęJy trzy ”isma zawierające uwagiŁ 

1. Uwaga wniesiona w dniu 12.08.09 r. dotyczyJa: 

ｦ wyznaczenia przebiegu promenady nadjeziornej w liniach rozgraniczających jako trakt ”ieszo jezdny, 

ｦ wprowadzenia do ustaleL zmiany ”lanu zaJowenia umowliwiającego odtworzenie budynku Jauni z re-

stauracją i czę`cią hotelową, 
ｦ rezygnacji z oznaczenia Ua dla budynku Nadle`nictwa, 
ｦ rezygnacji z Ua dla terenu dawnej ｭPrimyｬ. 

Uwaga dotycząca w”rowadzenia do ustaleL zmiany ”lanu zaJowenia umowliwiającego odtworzenie budyn-

ku Jauni z restauracją i czę`cią hotelową, zostaJa uwzględniona i niezbędnych korekt dokonanoŁ Skorygo-

wano za”isy uchwaJy w nastę”ujący s”osób: 

25US - teren sportu i rekreacji - ”lawa miejska z zapleczem hotelowo gastronomicznym (do”uszcza się od-

tworzenie obiektu historycznego w jego dawnej lokalizacji). 

Uwzględnienie uwagi w tym zakresie nie narusza warunków uzgodnieL dokonanych w toku ”rocedury 
planistycznej. 

PozostaJe uwagi zostaJy odrzuconeŁ Teren, na którym ”oJowony jest budynek siedziby Nadle`nictwa Cza-

plinek oznaczony jest symbolem 47MW,U,Ut,Ua (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren 

zabudowy usJugowej, teren zabudowy usJug turystyki (hotel, ”ensjonat, dom wycieczkowy), teren zabu-

dowy usJug administracji)Ł Usunięcie z ustaleL symbolu Ua wiązaJoby się z ograniczeniem mowliwo`ci roz-

budowy, przebudowy i zmiany s”osobu uwytkowania czę`ci ”omieszczeL istniejącego budynku admini-

stracyjnego na takie cele. Skutkiem tego, byJoby wądanie odszkodowawcze wJa`ciciela nieruchomo`ciŁ 

Pozostawiono oznaczenie Ua dla terenu 60Ut,U,Ua (teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy usJug tu-

rystyki, teren zabudowy usJug turystyki (hotel, ”ensjonat, dom wycieczkowy) ”ozwalające na swobodne 
dysponowanie, zagospodarowanie i zabudowę nieruchomo`ciŁ Z ustaleL zmiany planu nie wynika obowią-
zek realizacji zabudowy usJugowej administracji na terenie. 

Promenada nadjeziorna zostaJa oznaczona w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go w dwojaki s”osób: czę`ć ”ieszo jezdną (z ograniczonym ruchem ”ojazdów mechanicznych) szczątko-

wo istniejącą w terenie oznaczono w liniach rozgraniczenia i okre`lono symbolem 72ZP,KDWp. PozostaJą 
cze`ć ”romenady, która obsJugiwać będzie wyJącznie ruch ”ieszy i rowerowy oznaczono symbolem gra-

ficznym i o”isano jako lokalizacja fakultatywna tznŁ dowolna i nieobowiązkowaŁ Takie oznaczenie ”ozo-

stawia do wyboru przebieg i mowliwi realizującemu swobodne ”rojektowanie, w zalewno`ci od uwarunko-

waL terenach (n”Ł ograniczenie wycinki drzew poprzez ich omijanie). 

2. Uwaga zJowona w dniu 11 sierpnia 2009 r. dotyczyJa terenu 57MW,MN,Ut ”oJowonego w strefie 
ｭAｬ ochrony konserwatorskiej, zawieraJa wniosek o do”uszczenie ”odziaJu dziaJki nr 403ł6 na dziaJki 
o powierzchni minimum 400 m2 oraz wniosek o umowliwienie realizacji zabudowy garawowej w obowiązu-

jącej linii zabudowy na froncie dziaJkiŁ 
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Obie uwagi zostaJy odrzuconeŁ Przyjęcie wniosku o lokalizację zabudowy garawowej bez”o`rednio na 
froncie dziaJki byJoby s”rzeczne ze zJowonym do zmiany planu i uwzględnionym wnioskiem Wojewódzkie-

go Konserwatora Zabytków, wymagaJoby ”owtórzenia ”rocedury uzgodnieniaŁ 

Minimalna ”owierzchni dziaJki okre`lona w zmianie ”lanu dla terenu 57MW,MN,Ut jest od”owiednią wiel-

ko`cią dla ”rzeznaczenia i ty”u zabudowyŁ Powierzchnia ”ro”onowana ”rzez skJadającego uwagę jest ty-

”owa dla zabudowy rekreacji indywidualnej nie za` dla ”ro”onowanej w zmianie planu zabudowy miesz-

kaniowej i usJug turystycznychŁ 

3. Uwaga zJowona w dniu 12 sierpnia 2009 r. zawierająca wnioski o stworzenie mowliwo`ci s”rzeda-

wy ”rojektowanych do wydzielenia dziaJek na terenie 46MW,U,Ut, nie dotyczy ”rzedmiotu zmiany planu 

i zostaJa odrzuconaŁ 

ZaJącznik nr 4 

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 nadbrzewe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. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, tjŁ budowa dróg wewnętrznych gminnych (75KDWp, 77KDW, 78KDW, 53ZPKDWp, 

51ZP,KŚW”, czę`ć 84KŚW, czę`ć 85KŚW, 86KŚW, 92KŚW”, 93KŚW”), budowa ”arkingów (na terenie 

36ZP,Kp. 37ZP,Kp, 39Kp, 45Kp, 48Kp, 63Kp,ZP), urządzenie zieleni ”arkowej na terenie oznaczonych 
symbolem 16ZP, 62ZP, budowa i urządzenie ”romenady nadjeziornej (na terenie 72ZP,KDWp oraz pozo-

staJej czę`ci oznaczonej graficznie na rysunku zmiany planu) oraz budowa infrastruktury technicznej nie-

zbędnej do obsJugi tych terenów (w szczególno`ci budowa o`wietlenia, sieci kanalizacji deszczowej wraz 
z systemem ”odczyszczania `cieków) stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zdania wJasne gminy. 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywać się będzie z budwetu gminy na 

mocy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 

ze zm.), przy czym: 

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej gminy; 

2) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej w s”rawie wieloletnich ”rogramów inwestycyjnychŁ 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, usta-

wą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 

§ 2. 1. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii związane z dziaJaniami inwestycyjnymi 

realizowanymi przez gminę (”rzyJącza energetyczne lub gazowe) realizowane będą w s”osób okre`lony w 
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, 

ze zm.) przez dystrybutora energii. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 odbywać się będzie z budwetu gminy na mo-

cy ”rze”isów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze 

zm.) oraz stosownych umów zawartych z dystrybutorem energii. 

3. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, m. in., 

ustawą Prawo energetyczne, Prawo budowlane i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 


