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2. Osoby, o których mowa w ust. 1 opraco-
wują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w ter-
minie do 15 wrzeĝnia roku poprzedzającego rok 
budġetowy plany wydatków budġetowych w 
układzie zadaniowym z wyszczególnieniem ce-
lów i mierników zgodnie z formularzem okreĝlo-
nym w drodze Zarządzenia Burmistrza.” 

2. Paragraf 3 załącznika, okreĝlającego pro-
cedurę trybu prac nad projektem budġetu Gmi-
ny, otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Preliminarze dochodów i wydatków, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 1, opracowywane są na 
podstawie załoġeě do projektu budġetu ustalo-
nych przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra 
Kalwaria oraz: 

1. stawek podatkowych, opłat i cen obowiązują-
cych w roku poprzedzającym rok budġetowy 
z uwzględnieniem zmian wchodzących w ġy-
cie z dniem 1 stycznia roku budġetowego; 

2. prognozowanego wskağnika wzrostu płac; 

3. prognozowanego wskağnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych; przewi-
dywanego planu zatrudnienia na koniec roku 
poprzedzającego rok budġetowy i w roku bu-
dġetowym (z uzasadnieniem ewentualnych 
zmian).” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie z dniem podję-
cia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 
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UCHWAŁA Nr V/24/11 

RADY GMINY WILGA 

 z dnia 3 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Osiedla Turystyczno - Wypoczynkowego Wilga. 

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póğn. zm.), art. 18 ust. 2 
pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póğn. zm.), uchwały Rady Gminy 
Wilga nr XVI/61/08 z dnia 14 lutego 2008r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, zmienionej uchwałą nr IV/21/11 Rady 
Gminy Wilga z dnia 14 marca 2011r. Rada Gmi-
ny Wilga uchwala, co następuje:  

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. Ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego stanowią treĝć ni-
niejszej uchwały i wyraġone są w postaci: 

1) przepisów ogólnych dotyczących całego ob-
szaru objętego opracowaniem (rozdział I), 

2) ustaleě ogólnych dotyczących całego obsza-
ru objętego opracowaniem (rozdział II), 

3) zasad kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenów, dotyczących poszczegól-
nych terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi i oznaczonych symbolami w po-
szczególnych obszarach objętych opracowa-
niem na terenie Osiedla Turystyczno -
Wypoczynkowego Wilga (rozdział III), 

4) rysunków planu w skali 1:2000 zawartych na 
załącznikach oznaczonych tytułem: „Miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go Osiedla Turystyczno - Wypoczynkowego 
Wilga w strefie funkcjonalno przestrzen-
nej A”: 

a) w obszarach planistycznych A1, A2, A3, 
A4, A5 stanowiących załącznik nr 1, 

b) w obszarze planistycznym A6 stanowią-
cym załącznik nr 2, 

c) w obszarze planistycznym A7 stanowią-
cym załącznik nr 3, 

d) w obszarach planistycznych A8, A9, A10, 
A11, A12, A13 stanowiących załącznik  
nr 4, 
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e) w obszarze planistycznym A14, stanowią-
cym załącznik nr 5, 

5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Osiedla Turystyczno 
- Wypoczynkowego Wilga stanowiącego za-
łącznik nr 6, 

6) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleġą do zadaě własnych gminy oraz o za-
sadach ich finansowania stanowiącego za-
łącznik nr 7. 

§ 2. Miejscowy plan obejmuje obszary na te-
renie Osiedla Wypoczynkowo - Turystycznego 
Wilga w granicach oznaczonych na załącznikach 
graficznych w skali 1:2000. 

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest: 

1) ustalenie przeznaczenia terenów, 

2) ochrona lokalnych interesów publicznych 
poprzez unormowanie i podporządkowanie 
działaě inwestycyjnych wymogom zachowa-
nia ładu przestrzennego, 

3) okreĝlenie przeznaczenia oraz zasad zago-
spodarowania poszczególnych terenów, tak 
aby umoġliwić kształtowanie ładu prze-
strzennego w sposób zapewniający ochronę 
ĝrodowiska i zdrowia ludzi oraz wartoĝci kul-
turowych Osiedla Turystyczno - Wypoczyn-
kowego Wilga. 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleě planu są: 

1) tereny zabudowy letniskowej oznaczone 
symbolem ML; 

2) tereny usług oznaczone symbolem U; 

3) tereny usług turystycznych i wypoczynku 
zbiorowego, oznaczone symbolem UT; 

4) tereny leĝne oznaczone symbolem RL; 

5) tereny leĝne o funkcji terenów przestrzeni 
publicznej oznaczone symbolem RLp; 

6) tereny urządzeě obsługi komunikacji ozna-
czone symbolem Ks; 

7) tereny infrastruktury technicznej oznaczone 
symbolami: G, W, E; 

8) zasady zagospodarowania terenów o których 
mowa w pkt 1-7; 

9) elementy i zasady zagospodarowania tere-
nów okreĝlone w art. 15 ust. 2, za wyjątkiem 
terenów i obiektów górniczych, a takġe nara-
ġonych na niebezpieczeěstwo powodzi oraz 
zagroġonych osuwaniem się mas ziemnych 

ze względu na ich nie występowanie w ob-
szarze objętym planem. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o róġnym prze-
znaczeniu i sposobie uġytkowania, 

2) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

3) tereny zabudowy letniskowej oznaczone 
symbolem ML, 

4) tereny usług oznaczone symbolem U, 

5) tereny usług turystycznych i wypoczynku 
zbiorowego, oznaczone symbolem UT, 

6) tereny leĝne oznaczone symbolem RL, 

7) tereny leĝne o funkcji terenów przestrzeni 
publicznej oznaczone symbolem RLp, 

8) tereny urządzeě obsługi komunikacji ozna-
czone symbolem Ks, 

9) tereny infrastruktury technicznej oznaczone 
symbolami: G, W, E. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 mają charakter postulowa-
ny lub informacyjny. 

§ 5.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) rysunku planu – naleġy przez to rozumieć 
graficzny zapis planu, przedstawiony na 
mapach zasadniczych w skali 1:2000, sta-
nowiących załączniki do niniejszej uchwały; 

2) terenie – naleġy przez to rozumieć obszar o 
okreĝlonym w miejscowym planie przezna-
czeniu podstawowym, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi oraz oznaczony symbo-
lem; 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleġy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które 
przewaġa na danym terenie; 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleġy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia in-
ne niġ podstawowe, stanowiące jego uzu-
pełnienie; 

5) przeznaczeniu wielofunkcyjnym - naleġy 
przez to rozumieć równowaġnoĝć okreĝlo-
nych rodzajów przeznaczenia, oznaczonego 
jako kilka symboli literowych, które mogą 
istnieć samodzielnie; 

6) zabudowie usługowej - naleġy przez to ro-
zumieć zabudowę na potrzeby usług lub 
rzemiosła, związanych z obsługą zespołu 
zabudowy oraz usług uzupełniających inne 
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funkcje, pod warunkiem nie powodowania 
negatywnego oddziaływania; 

7) poziomie terenu – naleġy przez to rozumieć 
przyjętą w projekcie rzędną terenu w da-
nym miejscu działki budowlanej, 

8) wysokoĝć zabudowy – naleġy przez to ro-
zumieć wysokoĝć mierzoną od poziomu te-
renu przy najniġej połoġonym wejĝciu do 
budynku lub jego częĝci, znajdującym się 
na pierwszej kondygnacji nadziemnej bu-
dynku, do górnej powierzchni najwyġej po-
łoġonego stropu łącznie z gruboĝcią izolacji 
cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez 
uwzględniania wyniesionych ponad tę 
płaszczyznę maszynowni dğwigów i innych 
pomieszczeě technicznych, bądğ do najwy-
ġej połoġonego punktu stropodachu lub 
konstrukcji przekrycia budynku znajdujące-
go się bezpoĝrednio nad pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleġy 
przez to rozumieć wyznaczoną dla danego 
terenu linię, której nie moġe przekroczyć 
ġaden element projektowanej zabudowy, za 
wyjątkiem zewnętrznych schodów, tarasów 
oraz gzymsów obiektów kubaturowych; 

10) linii rozgraniczającej teren – naleġy przez to 
rozumieć linie wydzielające tereny o róġ-
nym przeznaczeniu; 

11) powierzchni biologicznie czynnej – naleġy 
przez to rozumieć powierzchnię nieutwar-
dzoną, pokrytą roĝlinnoĝcią, a takġe oczka 
wodne, mini stawy itp.; 

12) zabudowie letniskowej - naleġy prze to ro-
zumieć działkę i obiekty budowlane słuġące 
indywidualnemu wypoczynkowi właĝciciela 
i jego bliskich, 

13) usługach komercyjnych - naleġy przez to 
rozumieć usługi finansowane ze ĝrodków 
niepublicznych, nastawione na zysk, słuġą-
ce zaspokojeniu potrzeb ludnoĝci, będące w 
zarządzaniu osób fizycznych, spółek, przed-
siębiorstw usługowych, itp. (naleġą do nich 
przede wszystkim usługi: handlu, gastro-
nomii, rzemiosła, itp.); mogą być zarówno 
wbudowane w obiekty mieszkaniowe jak i 
wolno stojące, z zastrzeġeniem, ġe nega-
tywne oddziaływanie nie moġe wykraczać 
poza granice działki; 

14) usługach publicznych - naleġy przez to ro-
zumieć obiekty o funkcji usługowej realizo-
wane z przewagą funduszy publicznych we 
wszystkich dziedzinach o charakterze ogól-
nospołecznym, realizowanych w ramach 
działaě własnych przez samorząd lokalny 
oraz w ramach zadaě zleconych lub wpro-

wadzonych w drodze negocjacji przez ad-
ministracje rządową; 

15) potencjalnej uciąġliwoĝci - naleġy przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrud-
niające ġycie ludzi albo dokuczliwe dla ota-
czającego ĝrodowiska, a zwłaszcza: hałas, 
wibracje, zanieczyszczenie powietrza i za-
nieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód; 

16) adaptacji – naleġy przez to rozumieć przy-
stosowanie, dostosowanie istniejących za-
budowaě do funkcji z zakresu przeznaczenia 
podstawowego lub dopuszczalnego; 

17) remontach – naleġy przez to rozumieć wy-
konywanie w istniejącym obiekcie budow-
lanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niesta-
nowiących bieġącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów bu-
dowlanych innych niġ uġyto w stanie pier-
wotnym; 

18) rozbudowie – naleġy przez to rozumieć ro-
boty budowlane prowadzące do powięk-
szenia kubatury lub powierzchni zabudowy 
istniejących obiektów; 

19) zieleni izolacyjnej – naleġy przez to rozu-
mieć roĝlinnoĝć ukształtowaną w sposób 
umoġliwiający ograniczenie rozprzestrze-
niania się hałasu i zanieczyszczeě. 

2. Niezdefiniowane pojęcia naleġy rozumieć 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

§ 6. Przepisy ogólne 

1. Ustalenia ogólne, okreĝlające sposób zago-
spodarowania oraz kształtowania zabudowy 
obowiązują dla wszystkich terenów objętych 
opracowaniem. 

2. Dopuszcza się inwestowanie zgodne z usta-
lonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem 
oraz zasadami zabudowy i zagospodarowa-
nia poszczególnych terenów oznaczonych na 
rysunkach planu odrębnymi symbolami i 
ograniczonych za pomocą linii rozgraniczają-
cych. 

3. W poszczególnych terenach moġliwa jest 
lokalizacja obiektów z zakresu przeznaczenia 
dopuszczalnego w sposób niekolidujący z 
podstawowym przeznaczeniem tych tere-
nów. 

4. Tereny, dla których w planie przewidziano 
przeznaczenie inne od dotychczasowego, 
mogą być do czasu zagospodarowania zgod-
nie z niniejszą uchwałą uġytkowane w spo-
sób dotychczasowy. Na terenach tych zaka-
zuje się rozbudowy istniejących obiektów 
sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 154 – 31319 – Poz. 4897 
 
5. W przypadku sprzecznoĝci ustaleě ogólnych 

z ustaleniami szczegółowymi odnoszącymi 
się do tego samego terenu, warunki zago-
spodarowania zawarte w ustaleniach szcze-
gółowych mają pierwszeěstwo przed warun-
kami zawartymi w ustaleniach ogólnych. 

6. Wszelkie zakazy i ograniczenia wynikające z 
zagospodarowania terenu nie dotyczą inwe-
stycji celu publicznego z zakresu łącznoĝci 
publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 7. Zasady realizacji 

1. Realizacja ustaleě niniejszej uchwały winna 
odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązują-
cymi przepisami oraz innymi aktami praw-
nymi związanymi z procesami inwestycyj-
nymi przy spełnieniu norm ochrony ĝrodowi-
ska naturalnego i zachowania wartoĝci kultu-
rowych obszaru. 

2. Realizacja planu winna respektować prawo 
własnoĝci oraz prawo władania terenami, w 
stosunku do których plan wprowadza zmiany 
uġytkowania. 

3. Realizacja inwestycji winna odbywać się w 
granicach terenów wyznaczonych planem 
pod okreĝlony rodzaj uġytkowania oraz we-
dług przeprowadzonego formalnie procesu 
przekwalifikowania sposobu uġytkowania te-
renów. 

4. Realizacja planu dopuszcza przeprowadzenie 
procesów scalenia działek oraz ich podziału 
w oparciu o przepisy odrębne jeġeli ustalenia 
szczegółowe tak stanowią. 

5. Ewentualna przebudowa urządzeě i sieci 
infrastruktury technicznej kolidujących z pla-
nowanym zagospodarowaniem odbywać się 
będzie kosztem i staraniem inwestora projek-
towanej zabudowy. 

6. Koniecznoĝci zmiany ustaleě niniejszej 
uchwały nie powodują: 

a) lokalne zmiany przebiegu istniejących 
urządzeě liniowych infrastruktury tech-
nicznej, wynikające z uzasadnionych roz-
wiązaě projektowych oraz rozbudowa lo-
kalnych systemów rozdzielczych uzbroje-
nia terenów – sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej 
oraz elektroenergetycznej, łącznie ze sta-
cjami transformatorowymi, 

b) zalesienie gruntów wynikające z aktual-
nych potrzeb i moġliwoĝci zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami – nie naruszające 
sposobu uġytkowania terenów sąsiednich, 

 

c) wyznaczanie i urządzanie dróg wewnętrz-
nych i dojazdowych do terenów przezna-
czonych do zainwestowania oraz do tere-
nów leĝnych, a takġe ĝcieġek rowerowych i 
pieszych. 

§ 8. Zasady podziału i scalania nieruchomo-
ĝci 

1. Wprowadza się zakaz podziału działek z wy-
jątkiem sytuacji, gdy ustalenia szczegółowe 
planu dla danego terenu stanowią inaczej. 

2. Działki gruntu powstające w wyniku scalenia 
i podziału nieruchomoĝci są działkami bu-
dowlanymi, pod warunkiem utrzymania zale-
canego podziału zawartego w planie miej-
scowym lub spełnienia warunków zawartych 
w § 8 pkt 5. 

3. Podział nieruchomoĝci nie jest dopuszczony, 
jeġeli projektowane do wydzielenia działki 
gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
zmiany wewnętrznych linii podziałów wła-
snoĝciowych, zmiana nie moġe pogorszyć 
warunków zagospodarowania działek są-
siednich. 

5. Minimalne powierzchnie nowo wydzielonych 
działek ustala się na 2400m² dla budynków 
wolno stojących dla zabudowy letniskowej w 
terenach oznaczonych symbolem ML, za wy-
jątkiem działek ozn. nr ew. 1818 i 1780 dla 
których minimalne powierzchnie nowo wy-
dzielonych działek ustala się na 2000m². 

§ 9. Zasady i formy ochrony ĝrodowiska, kra-
jobrazu i dziedzictwa kulturowego 

1. W zakresie ochrony ĝrodowiska: 

1) zakazuje się lokalizowania obiektów o 
uciąġliwoĝci wykraczającej poza granice 
władania terenem przez inwestora, za wy-
jątkiem lokalizowania inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łącznoĝci publicznej. 

2) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ĝro-
dowisko z wyłączeniem obiektów infra-
struktury technicznej; 

3) wprowadza się nakaz zachowania istnieją-
cego drzewostanu z zachowaniem przepi-
sów niniejszej uchwały i przepisów od-
rębnych; 

4) dla poszczególnych terenów obowiązuje 
zagospodarowanie w sposób nie powodu-
jący przekroczeě norm hałasu oraz stan-
dardów jakoĝci ĝrodowiska w terenach 
sąsiednich, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, z zastrzeġeniem pkt 1; 
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5) zakazuje się wprowadzenia nieoczyszczo-
nych ĝcieków do ziemi; 

6) tereny objęte niniejszym planem znajdują 
się w granicach Nadwiĝlaěskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu dla którego 
obowiązują ustalenia zawarte w rozporzą-
dzeniu nr 68 Wojewody Mazowieckiego z 
dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie Nadwi-
ĝlaěskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu połoġonego na terenie powiatów 
garwoliěskiego, miěskiego i otwockiego, 
na obszarze tym zakazuje się: 

a) zabijania dziko występujących zwierząt, 
niszczenia ich nor, legowisk, innych, 
schronieě i miejsc rozrodu oraz tarlisk, 
złoġonej ikry, z wyjątkiem amatorskie-
go połowu ryb oraz wykonywania 
czynnoĝci związanych z racjonalną go-
spodarka rolną, leĝna, rybacką i ło-
wiecką; 

b) realizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na ĝrodowisko w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
3 pağdziernika 2008r. o udostępnianiu 
informacji o ĝrodowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeěstwa w ochronie 
ĝrodowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na ĝrodowisko; 

c) likwidowania i niszczenia zadrzewieě 
ĝródpolnych, przydroġnych i nadwod-
nych, jeġeli nie wynikają one z potrzeby 
ochrony przeciwpowodziowej i zapew-
nienia bezpieczeěstwa ruchu drogo-
wego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub na-
prawy urządzeě wodnych; 

d) wydobywania do celów gospodarczych 
skał, w tym torfu, oraz skamieniałoĝci, 
w tym kopalnych szczątków roĝlin i 
zwierząt, a takġe minerałów i burszty-
nu; 

e) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeğbę terenu, z wy-
jątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym lub prze-
ciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 
budową, odbudową, naprawą lub re-
montem urządzeě wodnych; 

f) dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeġeli słuġą innym celom niġ 
ochrona przyrody lub zrównowaġone 
wykorzystanie uġytków rolnych i le-
ĝnych oraz racjonalna gospodarka 
wodna lub rybacka; 

g) likwidowania naturalnych zbiorników 
wodnych, starorzeczy i obszarów wod-
nobłotnych; 

h) lokalizowania obiektów budowlanych 
w pasie szerokoĝci 100 m od linii brze-
gów rzek, jezior i innych zbiorników 
wodnych, z wyjątkiem urządzeě wod-
nych oraz obiektów słuġących prowa-
dzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 
leĝnej lub rybackiej; 

7) zakaz, o którym mowa w pkt 6 lit. b, nie 
dotyczy przedsięwzięć słuġących obsłudze 
ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz 
przedsięwzięć bezpoĝrednio związanych z 
rolnictwem i przemysłem spoġywczym; 

8) zakaz, o którym mowa w pkt 6 lit. d, nie 
dotyczy wydobywania piasku i ġwiru na 
powierzchni nie przekraczającej 2 ha przy 
przewidywanym rocznym wydobyciu nie 
przekraczającym 20 000m³, a działalnoĝć 
będzie prowadzona bez uġycia materiałów 
wybuchowych – zgodnie z ustawą z dnia z 
4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górni-
cze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z póğn. zm.); 

9) zakaz, o którym mowa w pkt 6 lit h, nie do-
tyczy obowiązujących w dniu wejĝcia w 
ġycie rozporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. W zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego: 

1) w obrębie obszarów A1, A2, A5, A6, A7, 
A11 znajdują się tereny o wysokim praw-
dopodobieěstwie występowania znalezisk 
archeologicznych oznaczonych na rysun-
kach planu jako strefa OWD; 

2) w granicach stref OWD działalnoĝć inwe-
stycyjna związana z prowadzeniem prac 
ziemnych schodzących poniġej 0,30m od 
współczesnej powierzchni uġytkowej, w 
tym prace budowlane, poszukiwanie, roz-
poznawanie i wydobywanie kopalin, niwe-
lacja terenu, budowa urządzeě wodnych i 
regulacji wód, usuwanie karpin - jest do-
puszczalna pod warunkiem przeprowa-
dzenia podczas ich realizacji, badaě ar-
cheologicznych polegających na sporzą-
dzeniu dokumentacji konserwatorskiej od-
krytych obiektów, zabytków ruchomych i 
nawarstwieě kulturowych w granicach 
stanowiska (tzw. nadzór archeologiczny); 
wojewódzki konserwator zabytków w uza-
sadnionych przypadkach moġe odstąpić 
od warunku prowadzenia badaě; 
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3) w obrębie obszaru A14 znajduje się cmen-
tarzysko kultury łuġyckiej i kultury grobów 
kloszowych oznaczone na rysunku planu 
jako OW; 

4) w granicach stref OW działalnoĝć inwe-
stycyjna związana z prowadzeniem prac 
ziemnych schodzących poniġej 0,30m od 
współczesnej powierzchni uġytkowej, w 
tym prace budowlane, poszukiwanie, roz-
poznawanie i wydobywanie kopalin, niwe-
lacja terenu, budowa urządzeě wodnych i 
regulacji wód, jest dopuszczalna pod wa-
runkiem przeprowadzenia w granicach 
inwestycji wyprzedzających wykopalisko-
wych badaě archeologicznych finansowa-
nych zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi; wojewódzki konser-
wator zabytków w uzasadnionych przy-
padkach moġe odstąpić od warunku pro-
wadzenia badaě; 

5) jeġeli zostanie znaleziony przedmiot na te-
renach objętych niniejsza uchwałą, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iġ jest on 
zabytkiem archeologicznym, naleġy: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przed-
miot, 

b) zabezpieczyć przy uġyciu dostępnych 
ĝrodków, ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia, 

c) niezwłocznie zawiadomić o tym wła-
ĝciwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a jeĝli to nie jest moġliwe, 
właĝciwego wójta. 

§ 10. Zasady obsługi komunikacji  

Ustala się układ komunikacyjny obsługujący 
obszar objęty planem, według następującej kla-
syfikacji i oznaczeě na rysunku planu: 

1. Drogi wewnętrzne klasy technicznej ”L” 
oznaczone symbolem KDwz o ustaleniach: 

1) parametry techniczne dróg wewnętrznych: 

a) szerokoĝć w liniach rozgraniczających – 
od 15,0m do 22,0m; 

b) szerokoĝć jezdni – docelowo 6,0m, przy 
realizacji etapowej szerokoĝci jezdni 3,0 
– 3,5m z poboczami o nawierzchni co 
najmniej twardej, o szerokoĝci nie 
mniejszej niġ 1,0m; 

c) dostępnoĝć nieograniczona; 

2) dopuszcza się zlokalizowanie w liniach 
rozgraniczających: 

a) zieleni; 

b) urządzeě komunikacyjnych, a w szcze-
gólnoĝci pasów postojowych, chodni-
ków oraz ĝcieġek rowerowych; 

c) urządzeě związanych z eksploatacją 
drogi; 

d) urządzeě infrastruktury technicznej; 

3) wyklucza się lokalizowanie ogrodzeě we-
wnątrz linii rozgraniczających dróg; 

4) urządzenia, o których mowa w punkcie 2 
moġna lokalizować pod warunkiem dosto-
sowania do charakteru i wymagaě prze-
znaczenia podstawowego; 

5) na terenach zainwestowanych obiekty 
mogą być sytuowane w odległoĝci od 
krawędzi jezdni zgodnie z ustaleniami 
okreĝlonymi dla danej funkcji terenu; 

6) rozwiązanie układu skrzyġowaě okreĝlo-
nych rysunkiem planu nie jest obligato-
ryjne i moġe być zastąpione innym roz-
wiązaniem technicznym mieszczącym się 
w liniach rozgraniczających układu komu-
nikacyjnego. 

2. Drogi wewnętrzne klasy technicznej „D” 
oznaczone symbolem KDwd o ustaleniach: 

1) parametry techniczne dróg wewnętrznych: 

a) szerokoĝć w liniach rozgraniczających – 
od 10, m do 22,0m, 

b) szerokoĝć jezdni 4,5- 6,0m, 

c) dostępnoĝć nieograniczona; 

2) dopuszcza się obustronne lokalizowanie w 
liniach rozgraniczających: 

a) zieleni; 

b) urządzeě komunikacyjnych tj. chodniki; 

c) urządzeě związanych z eksploatacją 
drogi; 

d) urządzeě infrastruktury technicznej; 

3) urządzenia, o których mowa w punkcie 2 
moġna lokalizować pod warunkiem dosto-
sowania do charakteru i wymagaě prze-
znaczenia podstawowego; 

4) dopuszcza się jezdnie o szerokoĝci 3,0 – 
3,5m z mijankami umoġliwiającymi wymi-
janie pojazdów, jeĝli szerokoĝć utwardzo-
nej częĝci korony jest nie mniejsza niġ 
5,0m poza obszarem zabudowy lub na od-
cinkach z zachowaną wzajemną widocz-
noĝcią w obszarze zabudowy; 

5) wyklucza się lokalizowanie ogrodzeě we-
wnątrz linii rozgraniczających dróg, 
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6) na terenach zainwestowanych obiekty 
mogą być sytuowane w odległoĝci od 
krawędzi jezdni zgodnie z ustaleniami 
okreĝlonymi dla danej funkcji terenu; 

7) rozwiązanie układu skrzyġowaě okreĝlo-
nych rysunkiem planu nie jest obligato-
ryjne i moġe być zastąpione innym roz-
wiązaniem technicznym mieszczącym się 
w liniach rozgraniczających układu komu-
nikacyjnego. 

3. Drogi wewnętrzne oznaczone symbolem Kw 
o ustaleniach: 

1) parametry techniczne dróg wewnętrznych: 

a) szerokoĝć w liniach rozgraniczających – 
10,0m; 

b) szerokoĝć jezdni 5,0m; 

c) dostępnoĝć nieograniczona; 

2) dopuszcza się obustronne lokalizowanie w 
liniach rozgraniczających: 

a) urządzeě związanych z eksploatacją 
drogi; 

b) urządzeě infrastruktury technicznej; 

3) urządzenia, o których mowa w punkcie 2 
moġna lokalizować pod warunkiem dosto-
sowania do charakteru i wymagaě prze-
znaczenia podstawowego; 

4) wyklucza się lokalizowanie ogrodzeě we-
wnątrz linii rozgraniczających dróg; 

5) dopuszcza się utwardzanie powierzchni jezd-
ni dróg wewnętrznych. 

§ 11  Zasady obsługi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej 

1. Zaopatrzenie w wodę: 

1) zaopatrzenie w wodę w oparciu o zbiorczy 
system wodociągów zasilanych poprzez 
stację wodociągową; do czasu pełnej re-
alizacji systemu sieci wodociągowej za-
opatrzenie w wodę z ujęcia własnego; 

2) obowiązuje dokonanie aktualizacji pro-
gramu zaopatrzenia w wodę uwzględnia-
jąc modernizację i rozbudowę istniejącej 
sieci i urządzeě w celu objęcia zasięgiem 
obsługi obszaru opracowania; 

3) obowiązuje opracowanie programu reali-
zacji ujęć awaryjnych wymaganych wa-
runkami specjalnymi z wykorzystaniem do 
tego celu istniejących ujęć zakładowych; 

4) ustala się rozbudowę sieci rozbiorczej wg 
warunków technicznych okreĝlonych przez 
administratora sieci; 

5) urządzenia infrastruktury wodociągowej 
lokalizować w pasach drogowych lub po 
terenie działek, 

6) dla infrastruktury wodociągowej przewi-
duje się pasy techniczne o szerokoĝciach 
uwzględniających minimalne odległoĝci 
przewodów od obiektów budowlanych i 
zieleni wynikające z odrębnych przepisów. 

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ĝcieków sani-
tarnych: 

1) obowiązuje system zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej; odprowadzenie ĝcieków w 
oparciu o zbiorczy system kanalizacji sani-
tarnej; 

2) obowiązek podłączenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej po jej realizacji, dotyczy istnie-
jących nieruchomoĝci połoġonych w za-
sięgu sieci i będzie się odbywać na wa-
runkach okreĝlonych przez administratora 
sieci; 

3) budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sani-
tarnej na terenach nowego zainwestowa-
nia realizować zgodnie z dokumentacjami 
projektowymi oraz wg warunków okreĝlo-
nych przez administratora sieci zgodnie z 
koncepcją skanalizowania; 

4) urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej 
lokalizować w pasach drogowych; 

5) obowiązuje dokonanie aktualizacji pro-
gramu gospodarki ĝciekowej uwzględnia-
jącego nowe tereny wskazane pod zabu-
dowę; 

6) do czasu realizacji systemu sieci kanaliza-
cyjnej, moġliwoĝć realizacji szczelnych 
bezodpływowych zbiorników sanitarnych 
na ĝcieki, okresowo opróġnianych; wywóz 
do oczyszczalni ĝcieków; dopuszcza się 
realizację przydomowych oczyszczalni; 

7) obowiązuje zakaz odprowadzania nie-
oczyszczonych ĝcieków do gruntu; 

8) dla infrastruktury kanalizacyjnej przewidu-
je się pasy techniczne o szerokoĝciach 
uwzględniających minimalne odległoĝci 
przewodów od obiektów budowlanych i 
zieleni wynikające z odrębnych przepisów. 

3. Odprowadzanie wód opadowych: przyjmuje 
się powierzchniowy system odprowadzania 
wód opadowych z terenów ulic i powierzchni 
utwardzonych. Układ ukształtowania ulic ma 
zapewnić odprowadzanie wód opadowych 
na tereny zielone, a wysoki wskağnik terenów 
biologicznie czynnych wyznaczony ustale-
niami planu ograniczy iloĝć spływających 
wód z terenów posesji. 
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4. Usuwanie odpadów stałych: 

1) ustala się lokalizowanie pojemników słu-
ġących do gromadzenia odpadów (z wy-
jątkiem odpadów przemysłowych i che-
micznych), nie powiązanych trwale z pod-
łoġem, pod warunkiem: 

a) utwardzenia miejsca posadowienia 
tych pojemników; 

b) utwardzenia dojazdu; 

c) zapewnienia spływu wód opadowych; 

d) jednoczesnego stworzenia wysokiej i 
ĝredniej zieleni izolacyjnej wokół po-
jemników; 

2) utylizacja odpadów stałych na składowi-
sko odpadów na warunkach okreĝlonych 
w umowie z koncesjonowaną firmą lub 
jednostką usługową na wywóz nieczysto-
ĝci stałych; 

3) wyklucza się wywoġenie na składowisko 
odpadów płynnych, które winny być w 
sposób zorganizowany wywoġone do 
oczyszczalni ĝcieków. 

5. Elektroenergetyka: 

1) odbudowa, przebudowa i modernizacja 
istniejących linii energetycznych oraz 
budowa nowych linii elektroenergetycz-
nych w wersji napowietrznej i kablowej 
ĝredniego i niskiego napięcia oraz bu-
dowa nowych stacji transformatorowych 
SN/nN; 

2) trasy dla linii elektroenergetycznych 
ĝredniego i niskiego napięcia oraz 
oĝwietlenia ulicznego naleġy prowadzić 
w pasach drogowych; 

3) dopuszcza się prowadzenie linii SN/nN 
po oddzielnych trasach, a takġe projek-
towanie w istniejących liniach napo-
wietrznych SN stacji transformatoro-
wych słupowych; 

4) realizacja stacji wnętrzowych tylko w 
przypadku duġych mocy i braku napo-
wietrznych linii SN; 

5) zakazuje się nasadzeě pod napowietrz-
nymi liniami elektroenergetycznymi 
drzew i krzewów tych gatunków, których 
naturalna wysokoĝć moġe przekroczyć 
3,0 m; 

6) nakazuje się przycinanie drzew i krze-
wów rosnących pod liniami elektroener-
getycznymi; 

 

7) lokalizacja zabudowy w odległoĝciach 
mniejszych niġ 7,5 metra od linii elektro-
energetycznych ĝredniego napięcia wy-
maga uzyskania zgody od zarządcy sieci; 
minimalne odległoĝci obiektów budow-
lanych od linii niskiego napięcia przyjąć 
zgodnie z przepisami odrębnymi i pol-
skimi normami; 

8) w przypadku pojawienia się nowych od-
biorców energii elektrycznej dopuszcza 
się lokalizację dodatkowych stacji trans-
formatorowych oraz linii elektroenerge-
tycznych ĝredniego i niskiego napięcia w 
miejscach nie wyznaczonych rysunkiem 
planu, w sposób nie kolidujący z pod-
stawowym przeznaczeniem terenu, a w 
szczególnoĝci na terenach parkingów, 
usług i terenach leĝnych; 

9) dla linii kablowych przewiduje się pasy 
techniczne o szerokoĝci 1 m; 

10) przyłączanie obiektów do sieci elektro-
energetycznej oraz przebudowa urzą-
dzeě elektroenergetycznych powstała w 
wyniku wystąpienia kolizji planu zago-
spodarowania działki (w tym równieġ 
wynikającego ze zmiany przeznaczenia 
terenu) z istniejącymi urządzeniami elek-
troenergetycznymi winno się odbywać w 
uzgodnieniu i na warunkach okreĝlonych 
przez właĝciwy zakład energetyczny we-
dług zasad okreĝlonych w przepisach 
prawa energetycznego. 

6. Gazyfikacja: 

1) docelowo ustala się zaopatrzenie w gaz z 
systemu gazowniczego, przy załoġeniu 
rozbudowy zewnętrznego układu przesy-
łowego; 

2) strefy bezpieczeěstwa oraz strefy kontro-
lowane od sieci gazowych przyjmuje się 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów szczególnych; 

3) warunki techniczne jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe okreĝlają odrębne 
przepisy; 

4) podłączenie nowych odbiorców gazu do 
sieci ĝredniopręġnej odbywać się będzie 
zgodnie z warunkami okreĝlonymi przez 
administratora sieci; 

5) dla zabudowy letniskowej, usługowej i 
usługowo- turystycznej szafki gazowe 
(otwierane na zewnątrz od strony ulicy) 
winny być lokalizowane w linii ogrodzeě, 
w pozostałych przypadkach w miejscu 
uzgodnionym z zarządzającym siecią ga-
zową i zarządcą drogi; 
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6) do czasu realizacji sieci gazowej, dopusz-
cza się stosowanie innych rozwiązaě 
technologicznych, zgodnych z przepisami 
odrębnymi, w tym butli i zbiorników ga-
zowych). 

7. Energetyka cieplna: 

1) ustala się, ġe gospodarka cieplna powinna 
bazować na indywidualnych i lokalnych 
ğródłach ciepła; 

2) zakłada się docelowo stosowanie paliw 
niskoemisyjnych jako ğródeł zaopatrzenia 
w ciepło (np. gaz, olej opałowy, biomasa 
itp.) – zmiany struktury zuġycia noĝników 
energii z węgla na gaz ziemny lub zasto-
sowanie innych paliw niskoemisyjnych ja-
ko ğródeł zaopatrzenia w ciepło; 

3) zakłada się modernizację systemów 
ogrzewania oraz termomodernizację (ist-
niejących) budynków. 

8. Telekomunikacja: 

1) lokalizacja inwestycji celu publicznego z 
zakresu łącznoĝci publicznej w rozumieniu 
przepisów odrębnych, 

2) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci i 
urządzeě telekomunikacyjnych przy za-
chowaniu warunków zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

3) rozbudowa sieci powinna następować na 
zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci. 

§ 12. Ochrona przeciwpoġarowa Osiedla 

Ochrona przeciwpoġarowa będzie realizowana 
poprzez: 

1) budowę sieci wodociągowej uzbrojonej w 
hydranty o wydajnoĝci 15dm3/ sek (wymaga-
ne dla osiedla do 10 tys. mieszkaěców); 

2) podział obszaru leĝnego na kwatery oddzie-
lone od siebie drogami stanowiącymi pasy 
izolacyjne; 

3) wykonanie pasów ochronnych przeciwpoġa-
rowych typu A po obu stronach dróg utwar-
dzonych asfaltowych (wojewódzkiej, powia-
towej i gminnej); 

4) wykonanie przy drogach utwardzonych pa-
sów ochronnych w formie poboczy oczysz-
czonych do czarnego ugoru, a przy pozosta-
łych - po obu stronach pasa drogowego 
oczyszczenie, zaoranie i zadrzewienie kultu-
rami liĝciastymi; 

5) bezwzględne przestrzeganie przepisów 
ochrony przeciwpoġarowej przy wydawaniu 
pozwoleě na budowę; 

6) utrzymywanie przez zarządcę drogi w stanie 
oczyszczonym i przejezdnym dróg wykorzy-
stywanych jako dojazdy poġarowe w okre-
sach 1, 2 lub 3 stopnia zagroġenia poġarowe-
go, prowadzenia obserwacji z wieġy obser-
wacyjnej, mającej na celu wczesne wykrycie 
poġaru, zawiadomienie o jego powstaniu, a 
takġe podjęcie działaě ratowniczych. 

Rozdział III 
Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenów 

§ 13. Ustala się, z zastrzeġeniem ustaleě 
szczegółowych, następujące ogólne zasady za-
gospodarowania terenów i kształtowania zabu-
dowy: 

1. Tereny zabudowy letniskowej oznaczone na 
rysunku planu symbolem ML: 

1) realizacja nowych budynków letnisko-
wych, gospodarczych i garaġowych; 

2) moġliwoĝć lokalizowania usług nieuciąġ-
liwych wbudowanych w bryły budynków 
letniskowych pod warunkiem, iġ nie bę-
dą przekraczały 30% powierzchni uġyt-
kowej budynku letniskowego lub będą 
stanowiły parterową zabudowę towarzy-
szącą; 

3) zasady realizacji budynków letnisko-
wych: 

a) budynki parterowe lub dwukondy-
gnacyjne, w których druga kondy-
gnacja moġe stanowić poddasze 
uġytkowe, z moġliwoĝcią podpiwni-
czenia; 

b) maksymalna wysokoĝć budynku 
10,0m do kalenicy z moġliwoĝcią jej 
zwiększenia o nie więcej niġ 10%; 

c) przy dostosowaniu zabudowy naleġy 
stosować zasadę harmonijnego są-
siedztwa w zakresie gabarytów obiek-
tów i charakteru zabudowy oraz da-
chów i pokryć dachowych; 

d) poziom posadowienia parteru budyn-
ków letniskowych nie wyġej niġ 1,0m 
od poziomu terenu mierzonego w 
najwyġszym punkcie; 

e) dachy o nachyleniu połaci dacho-
wych pod kątem od 20º do 45º; 

f) moġliwoĝć realizacji dachów mansar-
dowych; 

4) zasady realizacji budynków gospodar-
czych i garaġowych: 

a) iloĝć kondygnacji – 1 nadziemna; 
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b) maksymalna wysokoĝć budynku 6,0m 
do kalenicy; 

c) poziom posadowienia parteru budyn-
ków nie wyġej niġ 1,0 m od poziomu 
istniejącego terenu mierzonego w 
najwyġszym punkcie; 

d) dachy o nachyleniu połaci dacho-
wych pod kątem do 45º; 

5) legalizacja istniejących budynków na te-
renach, na których obowiązywał zakaz 
zabudowy, a uwzględnionych w planie 
miejscowym jako terenów budowlanych, 
moġe nastąpić na wniosek właĝciciela po 
przedłoġeniu projektu zagospodarowa-
nia działki, uwzględniającego zagadnie-
nia ochrony i umacniania ĝrodowiska 
oraz spełnienia warunków przepisów 
szczególnych; 

6) wkomponowanie nowej zabudowy w 
otoczenie poprzez: 

a) usytuowanie budynku na działce w 
sposób minimalizujący naruszenie 
cech ĝrodowiska naturalnego; 

b) estetyczny wygląd oraz nawiązywanie 
do obiektów istniejącej zabudowy; 

c) budynki gospodarcze, w tym garaġe 
na samochody osobowe stanowiące 
uzupełnienie funkcji zabudowy letni-
skowej mogą być lokalizowane w par-
terach budynków letniskowych, a tak-
ġe w dodatkowej kubaturze zintegro-
wanej pod warunkiem zintegrowania 
funkcjonalnego i kompozycyjnego 
tych budynków z budynkiem letni-
skowym; 

7) lokalizowanie obiektów małej architektu-
ry; 

8) ogrodzenia bez podmurówek i jakich-
kolwiek elementów murowych z obo-
wiązkiem zachowania przeĝwitów przy-
ziemnych i ujednoliconej formy dla kilku 
sąsiadujących działek, np. odcinków ulic; 

9) udział powierzchni zabudowy do 10% 
powierzchni działki, przy zachowaniu nie 
mniej niġ 80% powierzchni biologicznie 
czynnej; 

10) w granicach działki obowiązuje urządze-
nie miejsc parkingowych w iloĝci zaspo-
kajającej potrzeby istniejącego i projek-
towanego zainwestowania; 

 

 

 

11) dopuszcza się ponadto lokalizację: 

a) terenów zieleni, urządzeě wypoczyn-
kowo- rekreacyjnych, wiat, altan i 
przydomowych oranġerii 

b) stawów i oczek wodnych, 

c) urządzeě infrastruktury technicznej i 
komunikacji nieokreĝlonych rysun-
kiem planu, 

12) obiekty lub urządzenia o których mowa 
w pkt 11 moġna lokalizować pod warun-
kiem: 

a) dostosowania do charakteru i wyma-
gaě przeznaczenia podstawowego, 

b) nienaruszania ustaleě obowiązują-
cych dla wiodącej funkcji terenu. 

2. Tereny zabudowy usługowej oznaczone na 
rysunku planu symbolami U: 

1) przeznacza się na działalnoĝć usługową o 
charakterze usług komercyjnych oraz 
usług publicznych związanych z funkcją 
wypoczynkowo-rekreacyjną osiedla i gmi-
ny z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej; 

2) nowe budynki usługowe o iloĝci do trzech 
kondygnacji nadziemnych, w których trze-
cia kondygnacja stanowi poddasze uġyt-
kowe oraz parterowe budynki gospodar-
cze i administracyjno -socjalne; 

3) zasady realizacji zabudowy usługowej: 

a) maksymalna wysokoĝć budynku 15,0m 
do kalenicy; 

b) stosować zasadę harmonijnego są-
siedztwa w zakresie gabarytów obiek-
tów i charakteru zabudowy oraz da-
chów i pokryć dachowych; 

c) poziom parteru budynków nie wyġej 
niġ 1m od naturalnego poziomu terenu 
mierzonego w najwyġszym punkcie; 

d) dachy o nachyleniu połaci dachowych 
pod kątem do 45º; 

4) udział powierzchni zabudowy do 40% po-
wierzchni działki z zachowaniem nie mniej 
niġ 40% powierzchni biologicznie czynnej; 

5) obowiązuje zagwarantowanie miejsc par-
kingowych w iloĝci zaspakajającej potrze-
by projektowanego przeznaczenia – min. 1 
miejsce parkingowe na kaġde 20m2 po-
wierzchni uġytkowej w budynku; 

6) dopuszcza się przebieg sieci oraz lokali-
zowanie obiektów infrastruktury technicz-
nej nieokreĝlonej rysunkiem planu; 
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7) zakazuje się lokalizacji stacji paliw płyn-
nych i gazowych z zastrzeġeniem ustaleě 
szczegółowych; 

8) obowiązuje urządzenie zieleni z moġliwo-
ĝcią lokalizowania obiektów małej archi-
tektury; 

9) dopuszcza się realizację wieġ obserwacyj-
nych i platform widokowych. 

3. Tereny usług turystycznych i wypoczynku 
zbiorowego oznaczone na rysunku planu 
symbolami UT: 

1) Ustala się ogólnodostępną działalnoĝć 
usługową wspomagającą rozwój turystyki 
na terenie gminy, a w szczególnoĝci pod 
następujące funkcje: 

a) ogólnodostępnej stałej bazy noclego-
wej; 

b) centrum wypoczynkowego, konferen-
cyjnego i rehabilitacyjnego w oparciu o 
kompleks leĝny, wyposaġonego w bazę 
gastronomiczną i wypoczynkową; 

c) mieszkalną dla właĝciciela i administra-
tora obiektów usługowych oraz kadry 
specjalistycznej obsługującej obiekty; 

d) urządzone pole kempingowe i namio-
towe; 

e) uzupełnioną bazę stałymi urządzeniami 
usług i handlu detalicznego; 

f) ogólnodostępny parking; 

g) boiska sportowe i urządzenia rekre-
acyjne; 

2) zasady zabudowy i zagospodarowania 
budynków usługowych realizowanych na 
potrzeby usług turystycznych i wypoczyn-
ku zbiorowego: 

a) iloĝć kondygnacji – do trzech kondy-
gnacji nadziemnych, w których trzecia 
kondygnacja moġe stanowić poddasze 
uġytkowe; 

b) maksymalna wysokoĝć budynku 15,0m 
do kalenicy, z moġliwoĝcią odstępstw 
w przypadku dostosowywania nowej 
zabudowy do zabudowy na działkach 
sąsiednich; 

c) przy dostosowaniu zabudowy naleġy 
stosować zasadę harmonijnego są-
siedztwa w zakresie gabarytów obiek-
tów i charakteru zabudowy oraz da-
chów i pokryć dachowych, 

d) poziom parteru budynków nie wyġej 
niġ 1m od naturalnego poziomu terenu 
mierzonego w najwyġszym punkcie, 

e) dachy o nachyleniu połaci dachowych 
pod kątem do 45º; 

3) udział powierzchni zabudowy do 40% po-
wierzchni działki z zachowaniem nie mniej 
niġ 40% powierzchni biologicznie czynnej; 

4) obowiązuje zagwarantowanie miejsc par-
kingowych w iloĝci zaspakajającej potrze-
by projektowanego przeznaczenia – min. 1 
miejsce parkingowe na 1 pomieszczenie 
noclegowe; 

5) dopuszcza się przebieg sieci oraz lokali-
zowanie obiektów infrastruktury technicz-
nej nieokreĝlonej rysunkiem planu; 

6) dopuszcza się przebieg sieci oraz lokali-
zowanie obiektów infrastruktury technicz-
nej i komunikacyjnej nieokreĝlonych ry-
sunkiem planu; 

7) obowiązuje urządzenie zieleni z moġliwo-
ĝcią lokalizowania obiektów małej archi-
tektury; 

8) dopuszcza się realizację wieġ obserwacyj-
nych i platform widokowych. 

4. Tereny leĝne oznaczone na rysunku planu 
symbolami RL: 

1) zakazuje się lokalizowania wszelkich bu-
dynków, z wyjątkiem bezpoĝrednio zwią-
zanych z gospodarką leĝną oraz obiektów 
infrastruktury technicznej; 

2) zakazuje się eksploatacji surowców mine-
ralnych; 

3) zakazuje się uszczuplania, niszczenia i 
działaě osłabiających biologiczną odpor-
noĝć drzewostanu; 

4) dopuszcza się uzupełnianie zalesieě w en-
klawach i pół enklawach ĝródleĝnych; 

5) utrzymuje się funkcje dróg wydzielonych 
geodezyjnie, słuġących obsłudze gospo-
darki leĝnej; 

6) nakazuje się kontrolę stanu sanitarnego 
oraz przeciwdziałanie degradacji ĝrodowi-
ska; 

7) dopuszcza się lokalizację punktów i wieġ 
widokowych, ĝcieġek spacerowych i rowe-
rowych oraz lokalizację urządzeě rekre-
acyjno-wypoczynkowych np. ĝcieġki zdro-
wia. 

5. Tereny leĝne o funkcji terenów przestrzeni 
publicznej oznaczone na rysunku planu sym-
bolem RLp: 

1) przyjmuje się w strefie leĝnej utworzenie 
ogólnodostępnych terenów przestrzeni 
publicznej zabezpieczającej potrzeby 
mieszkaěców; 
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2) realizacja sieci obiektów infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej nieokreĝlo-
nych rysunkiem planu; 

3) moġliwoĝć realizacji: 

a) urządzonych (w tym utwardzonych) 
ĝcieġek spacerowych, rowerowych i 
zdrowia, 

b) budowy urządzeě wypoczynkowo -
sportowych, np.: boisk do gry w siat-
kówkę, badmintona, miejsc do gier i 
zabaw dla dzieci i dorosłych; 

c) urządzonych miejsc do grillowania, 

d) budowy deszczochronów i miejsc po-
stoju z zadaszonymi stołami, ławami i 
miejscem do rozpalania ognisk, 

e) budowy platform i wieġ widokowych. 

6. Tereny urządzeě obsługi komunikacji ozna-
czone na rysunku planu symbolem Ks: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsłu-
gi komunikacji – parkingi; 

2) utwardzenie terenu parkingu w formie 
płyt aġurowych; 

3) obowiązuje wyposaġenie parkingu w toa-
letę publiczną oraz urządzenie miejsca na 
składowanie odpadów; 

4) moġliwoĝć realizacji budynku portierni. 

Rozdział IV 
Ustalenia szczegółowe 

§ 14. Obszar planistyczny A – wypoczynku 
indywidualnego, wypoczynku zbiorowego, 
usług, usług turystycznych, terenów przestrzeni 
publicznej i terenów leĝnych: 

1. Ustala się następujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A1, oznaczonym na załączniku nr 1: 

1) Dla terenów oznaczonych symbolami 
1ML i 2ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwd; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m; 

f) obowiązuje zakaz podziału działek; 

g) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

2) Dla terenu oznaczonego symbolem 3ML 
ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwd i KDwz; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
strony skrzyġowania dróg - zgodnie z 
załącznikiem graficznym; 

h) obowiązuje zakaz podziału działek; 

i) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

3) Dla terenu oznaczonego symbolem 5ML 
ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolem 
KDwd; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

e) obowiązuje zakaz podziału działek; 

f) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 
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4) Dla terenu oznaczonego symbolem 6RL 
ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
leĝne; 

b) zasady realizacji zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 13 ust. 4; 

c) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

5) Dla terenu oznaczonego symbolem 
7RL,E ustala się: 

a) przeznaczenie wielofunkcyjne: tereny 
leĝne i urządzeě elektroenergetycz-
nych; 

b) w zaleġnoĝci od potrzeb realizacja 
wolno stojącej stacji transformatoro-
wej, w celu obsługi terenów wyzna-
czonych pod zainwestowanie; granice 
lokalizacji stacji mają charakter orien-
tacyjny; w pozostałym zakresie zasa-
dy realizacji zagospodarowania tere-
nu zgodnie z § 13 ust. 4; 

c) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

6) Dla terenu oznaczonego symbolem 8ML 
ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z drogi we-
wnętrznej oznaczonej symbolem  
KDwz; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

e) obowiązuje zakaz podziału działek; 

f) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A2, oznaczonym na załączniku nr 1: 

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 4U,E 
ustala się: 

a) przeznaczenie wielofunkcyjne: tereny 
zabudowy usługowej i urządzeě elek-
troenergetycznych; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 2; 

c) w zaleġnoĝci od potrzeb na terenie 
wyznaczonym pod zainwestowanie 
realizacja wolno stojącej stacji trans-
formatorowej; granice lokalizacji sta-
cji mają charakter orientacyjny; 

d) obsługa komunikacyjna z drogi we-
wnętrznej oznaczonej symbolem  
KDwd i z drogi powiatowej oznaczo-
nej symbolem KDP-G 1305W; 

e) w zagospodarowaniu terenu naleġy 
zabezpieczyć dojazd do działek ozna-
czonych numerami ewidencyjnymi 
2012 i 2014 od strony drogi powiato-
wej KDP-G lub od strony drogi we-
wnętrznej KDwd; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m; 

h) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDW-GP - 
25,0m; 

i) lokalizowanie nowej zabudowy prze-
znaczonej na stały pobyt ludzi moġli-
we jedynie poza zasięgiem zagroġeě i 
uciąġliwoĝci od strony drogi woje-
wódzkiej KDW-GP 801, okreĝlonych w 
przepisach odrębnych; wznoszenie 
budynków w tym zasięgu jest moġli-
we jedynie pod warunkiem zastoso-
wania ĝrodków technicznych zmniej-
szających uciąġliwoĝci poniġej pozio-
mu ustalonego w tych przepisach, 
bądğ zwiększających odpornoĝć bu-
dynku na te zagroġenia i uciąġliwoĝci, 
jeġeli nie jest to sprzeczne z warun-
kami ustalonymi dla obszarów ogra-
niczonego uġytkowania, okreĝlonych 
w przepisach odrębnych; 

j) realizacja urządzeě i innych ĝrodków 
zmniejszających zakres uciąġliwoĝci 
ruchu drogowego staraniem i kosz-
tem inwestora; 

k) obowiązuje zakaz podziału działek; 

l) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

3. Ustala się następujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A3, oznaczonym na załączniku nr 1: 
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1) Dla terenu oznaczonego symbolem 9ML 
ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) adaptacja istniejącego zagospodaro-
wania i zabudowy z moġliwoĝcią re-
montów i rozbudowy istniejących 
obiektów; 

d) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolem 
KDwd; 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolem KDwd - 
15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
strony skrzyġowania dróg - zgodnie z 
załącznikiem graficznym; 

g) obowiązuje zakaz podziału działek; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

2) Dla terenów oznaczonych symbolami 
10ML, 11ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwd i KDwz; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
strony skrzyġowania dróg w terenie 
oznaczonym symbolem 10 ML - 
zgodnie z załącznikiem graficznym 

g) obowiązuje zakaz podziału działek; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

 

 

3) Dla terenu oznaczonego symbolem 
12ML,E ustala się: 

a) przeznaczenie wielofunkcyjne: tereny 
zabudowy letniskowej i urządzeě 
elektroenergetycznych; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) w zaleġnoĝci od potrzeb na terenie 
wyznaczonym pod zainwestowanie 
realizacja wolno stojącej stacji trans-
formatorowej; granice lokalizacji sta-
cji mają charakter orientacyjny; 

d) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwd i KDwz oraz z drogi gminnej 
oznaczonej symbolem KDG-L; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDG-L - 15,0m; 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDG-L - 15,0m; 

h) obowiązuje zakaz podziału działek, za 
wyjątkiem działki ozn. nr ew. 1780, 
dla której podział dopuszcza się 
zgodnie z § 8 ust. 5; 

i) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

4) Dla terenu oznaczonego symbolem 
13ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwd i KDwz oraz z drogi gminnej 
oznaczonej symbolem KDG-L; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 
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f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDG-L - 15,0m; 

g) obowiązuje zakaz podziału działek, za 
wyjątkiem działki ozn. nr ew. 1818, 
dla której podział dopuszcza się 
zgodnie z § 8 ust. 5; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A4, oznaczonym na załączniku nr 1: 

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 
14ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z drogi we-
wnętrznej oznaczonej symbolem KD-
wz oraz z drogi powiatowej oznaczo-
nej symbolem KDP-G 1305W; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
strony skrzyġowania dróg - zgodnie z 
załącznikiem graficznym; 

g) obowiązuje zakaz podziału działek; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

2) Dla terenu oznaczonego symbolem 
15ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwd i KDwz oraz z drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KDP-G 1305W; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

g) obowiązuje zakaz podziału działek; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A5, oznaczonym na załączniku nr 1: 

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 
16ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwz, KDwd i Kw; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDW-GP: 

- dla zabudowy mieszkaniowej - 
50,0m, 

- dla zabudowy gospodarczej – 
25,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem Kw - 6,0 m; 

h) lokalizowanie nowej zabudowy prze-
znaczonej na stały pobyt ludzi moġli-
we jedynie poza zasięgiem zagroġeě i 
uciąġliwoĝci od strony drogi woje-
wódzkiej KDW-GP 801, okreĝlonych w 
przepisach odrębnych; wznoszenie 
budynków w tym zasięgu jest moġli-
we jedynie pod warunkiem zastoso-
wania ĝrodków technicznych zmniej-
szających uciąġliwoĝci poniġej pozio-
mu ustalonego w tych przepisach, 
bądğ zwiększających odpornoĝć bu-
dynku na te zagroġenia i uciąġliwoĝci, 
jeġeli nie jest to sprzeczne z warun-
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kami ustalonymi dla obszarów ogra-
niczonego uġytkowania, okreĝlonych 
w przepisach odrębnych; 

i) realizacja urządzeě i innych ĝrodków 
zmniejszających zakres uciąġliwoĝci 
ruchu drogowego staraniem i kosz-
tem inwestora; 

j) obowiązuje zakaz podziału działek; 

k) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

2) Dla terenu oznaczonego symbolem 
17ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwz i KDwd; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDW-GP: 

- dla zabudowy mieszkaniowej - 
50,0m, 

- dla zabudowy gospodarczej – 
25,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

g) lokalizowanie nowej zabudowy prze-
znaczonej na stały pobyt ludzi moġli-
we jedynie poza zasięgiem zagroġeě i 
uciąġliwoĝci od strony drogi woje-
wódzkiej KDW-GP 801, okreĝlonych w 
przepisach odrębnych; wznoszenie 
budynków w tym zasięgu jest moġli-
we jedynie pod warunkiem zastoso-
wania ĝrodków technicznych zmniej-
szających uciąġliwoĝci poniġej pozio-
mu ustalonego w tych przepisach, 
bądğ zwiększających odpornoĝć bu-
dynku na te zagroġenia i uciąġliwoĝci, 
jeġeli nie jest to sprzeczne z warun-
kami ustalonymi dla obszarów ogra-
niczonego uġytkowania, okreĝlonych 
w przepisach odrębnych; 

 

h) realizacja urządzeě i innych ĝrodków 
zmniejszających zakres uciąġliwoĝci 
ruchu drogowego staraniem i kosz-
tem inwestora; 

i) obowiązuje zakaz podziału działek; 

j) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

6. Ustala się następujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A6, oznaczonym na załączniku nr 2: 

1) Dla terenów oznaczonych symbolami 
18ML, 19ML, 20ML, 21ML, 22ML, 23ML 
ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwz i KDwd; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwz - 
15,0m; 

f) obowiązuje zakaz podziału działek, za 
wyjątkiem działki ozn. numerem ewi-
dencyjnym 1102, zlokalizowanej w te-
renie 23ML, dla której podział naleġy 
przeprowadzić zgodnie z zasadami 
ustalonymi w § 8 ust. 5; 

g) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

2) Dla terenów oznaczonych symbolami 
24ML, 25ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) adaptacja istniejącego zagospodaro-
wania i zabudowy z moġliwoĝcią re-
montów i rozbudowy istniejących 
obiektów; 

d) rozbudowa istniejących budynków, 
częĝciowo zlokalizowanych pomiędzy 
linią rozgraniczającą drogi, a nieprze-
kraczalną linią zabudowy w terenie 
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oznaczonym symbolem 24ML, pod 
warunkiem nie zmniejszania odległo-
ĝci od linii rozgraniczającej drogi; 

e) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwz i KDwd; 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwz - 
15,0m; 

h) obowiązuje zakaz podziału działek; 

i) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

3) Dla terenów oznaczonych symbolami 
26ML, 27ML, 28ML, 29ML, 30ML, 31ML, 
32ML, 33ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwz i KDwd; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwz - 
15,0m; 

f) obowiązuje zakaz podziału działek; 

g) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

4) Dla terenu oznaczonego symbolem 
34RL,E ustala się: 

a) przeznaczenie wielofunkcyjne: tereny 
leĝne i urządzeě elektroenergetycz-
nych; 

b) w zaleġnoĝci od potrzeb realizacja 
wolno stojącej stacji transformatoro-
wej, w celu obsługi terenów wyzna-
czonych pod zainwestowanie; granice 
lokalizacji stacji mają charakter orien-
tacyjny; w pozostałym zakresie zasa-
dy realizacji zagospodarowania tere-
nu zgodnie z § 13 ust. 4; 

c) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

7. Ustala się następujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A7, oznaczonym na załączniku nr 3: 

1) Dla terenów oznaczonych symbolami 
36ML i 47ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) moġliwoĝć realizacji w terenie 47ML 
zabudowy pensjonatowej na następu-
jących zasadach: 

- lokalizacja jednego budynku pen-
sjonatowego o powierzchni uġyt-
kowej min. 400 m2; przy zachowa-
niu nie mniej niġ 40% powierzchni 
biologicznie czynnej; 

- budynek o wysokoĝci do 3 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym trzecia 
w poddaszu uġytkowym; 

- wysokoĝć kalenicy do 15 m; 

- poziom parteru budynku nie wyġej 
niġ 1,0m od naturalnego poziomu 
terenu, mierzony w najwyġszym 
punkcie; 

- dach symetryczny dwuspadowy, z 
moġliwoĝcią wprowadzenia na-
czółków lub wielospadowy o na-
chyleniu połaci dachowych pod 
kątem od 25º do 45º; moġliwoĝć 
realizacji dachu mansardowego; 

d) dopuszcza się usługi nieuciąġliwe 
wbudowane w obiekt pensjonatowy; 

e) moġliwoĝć lokalizowania parterowe-
go budynku gospodarczego zinte-
growanego z kubaturą budynku pen-
sjonatowego; 

f) moġliwoĝć realizacji w pensjonacie 
lokalu mieszkalnego dla właĝciciela 
obiektu; 

g) w przypadku realizacji obiektu pen-
sjonatowego obowiązuje zagwaran-
towanie miejsc parkingowych w iloĝci 
1 miejsca postojowego na kaġde po-
mieszczenie noclegowe; 

h) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolem 
KDwd; 
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i) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

j) obowiązuje zakaz podziału działek; 

k) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

2) Dla terenów oznaczonych symbolami 
41ML, 42ML, 43ML, 44ML, 45ML, 46ML 
ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwd i KDwz; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwz - 
15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
strony skrzyġowania dróg w terenie 
ozn. symbolem 41ML - zgodnie z za-
łącznikiem graficznym; 

g) obowiązuje zakaz podziału działek; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

3) Dla terenu oznaczonego symbolem 90RL 
ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
leĝne; 

b) zasady realizacji zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 13 ust. 4; 

c) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

8. Ustala się następujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A8, oznaczonym na załączniku nr 4: 

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 
49ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) adaptacja istniejącego zagospodaro-
wania i zabudowy z moġliwoĝcią re-
montów i rozbudowy istniejących 
obiektów; 

d) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwd i KDwz; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m; 

h) obowiązuje zakaz podziału działek; 

i) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

2) Dla terenu oznaczonego symbolem 
50ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwd i KDwz oraz z drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KDP-G 1305W; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m; 

g) obowiązuje zakaz podziału działek; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 
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9. Ustala się następujące zasady zabudowy i 

zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A9, oznaczonym na załączniku nr 4: 

1) Dla terenów oznaczonych symbolami 
51UT,U, 52UT,U ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
usług turystycznych i wypoczynku 
zbiorowego lub usług jako funkcji 
wymiennych; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 2 lub § 13 ust. 3; 

c) dla terenu 52UT,U dopuszcza się po-
nadto moġliwoĝć realizacji usług 
związanych z opieką zdrowotną, do-
mu opieki społecznej, usług hotelar-
skich i restauracyjnych oraz SPA; 

d) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolem 
KDwd; 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m; 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy w te-
renie ozn. symbolem 52 UT,U od 
granicy terenu z działką ozn. nr ew. 
2607/2 - 6,0m; 

h) obowiązuje zakaz podziału działek; 

i) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

2) Dla terenu oznaczonego symbolem 
53UT ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
usług turystycznych i wypoczynku 
zbiorowego; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 3; 

c) adaptacja istniejących obiektów 
oĝrodka wypoczynkowego z moġli-
woĝcią remontów i rozbudowy obiek-
tów; 

d) ponadto dopuszcza się moġliwoĝć re-
alizacji usług związanych z opieką 
zdrowotną, domu opieki społecznej, 
usług hotelarskich i restauracyjnych 
oraz SPA; 

e) obowiązuje grodzenie oĝrodka wypo-
czynkowego tylko w liniach rozgrani-
czających terenu; 

f) obsługa komunikacyjna z drogi we-
wnętrznej oznaczonej symbolem KD-
wz i z drogi powiatowej oznaczonej 
symbolem KDP-G 1305W; 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

h) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m; 

i) obowiązuje zakaz podziału działki; 

j) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

3) Dla terenu oznaczonego symbolem 
54U,KS,E ustala się: 

a) przeznaczenie wielofunkcyjne: tereny 
usług, urządzeě obsługi komunikacji i 
urządzeě elektroenergetycznych; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 2 z wykluczeniem pkt 4 oraz 
zgodnie z § 13 ust. 6; 

c) obowiązuje urządzenie parkingu dla 
samochodów osobowych; 

d) udział powierzchni zabudowy do 40% 
powierzchni terenu i przy zachowaniu 
nie mniej niġ 40% powierzchni biolo-
gicznie czynnej; 

e) w zaleġnoĝci od potrzeb, na terenie 
wyznaczonym pod zainwestowanie, 
realizacja wolno stojącej stacji trans-
formatorowej; granice lokalizacji sta-
cji mają charakter orientacyjny; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m; 

h) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
granicy terenu z działką ozn. nr ew. 
2607/3 - 6,0m; 

i) obowiązuje zakaz podziału działki; 

j) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 
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10. Ustala się następujące zasady zabudowy i 

zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A10, oznaczonym na załączniku nr 4: 

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 
56UT ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
usług turystycznych i wypoczynku 
zbiorowego; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 3; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwz i KDwd; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
granicy terenu z działką ozn. nr ew. 
2762/2 - 6,0m; 

g) obowiązuje zakaz podziału działek; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

2) Dla terenów oznaczonych symbolami 
57ML, 58ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) adaptacja istniejącego zagospodaro-
wania i zabudowy z moġliwoĝcią re-
montów i rozbudowy istniejących 
obiektów; 

d) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwz i KDwd; 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

g) obowiązuje zakaz podziału działek; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

3) Dla terenów oznaczonych symbolami 
59ML, 60ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwz i KDwd; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwz - 
15,0m; 

f) obowiązuje zakaz podziału działek; 

g) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

4) Dla terenów oznaczonych symbolami 
61ML, 62ML, 63ML, 64ML, 65ML ustala 
się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwz i KDwd; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

f) obowiązuje zakaz podziału działek; 

g) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

5) Dla terenów oznaczonych symbolami 
66ML, 67ML, 68ML, 69ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 
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c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwz i KDwd; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

f) obowiązuje zakaz podziału działek; 

g) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

6) Dla terenów oznaczonych symbolami 
70ML, 71ML i 72ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwz i KDwd; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwz - 
15,0m; 

f) obowiązuje zakaz podziału działek; 

g) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

7) Dla terenu oznaczonego symbolem 
73RLp,E ustala się: 

a) przeznaczenie wielofunkcyjne: tereny 
leĝne o funkcji terenów przestrzeni 
publicznej i urządzeě elektroenerge-
tycznych; 

b) w zaleġnoĝci od potrzeb realizacja 
wolno stojącej stacji transformatoro-
wej, w celu obsługi terenów wyzna-
czonych pod zainwestowanie; granice 
lokalizacji stacji mają charakter orien-
tacyjny; w pozostałym zakresie zasa-
dy realizacji zagospodarowania tere-
nu zgodnie z § 13 ust. 5; 

c) zakaz realizacji obiektów kubaturo-
wych; 

d) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolem 
KDwd; 

e) teren naleġy zagospodarować jako 
obszary przestrzeni publicznej słuġą-
cej rekreacji i wypoczynkowi; 

f) lokalizację obiektów małej architektu-
ry, wytyczenie i urządzenie alejek 
spacerowych i ĝcieġek rowerowych; 

g) obowiązuje zakaz podziału działek; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

8) Dla terenów oznaczonych symbolami 
74RLp, 75RLp, 76RLp ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
leĝne o funkcji terenów przestrzeni 
publicznej; 

b) zasady realizacji zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 13 ust. 5; 

c) zakaz realizacji obiektów kubaturo-
wych; 

d) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolem 
KDwd; 

e) teren naleġy zagospodarować jako 
obszary przestrzeni publicznej słuġą-
cej rekreacji i wypoczynkowi; 

f) lokalizację obiektów małej architektu-
ry, wytyczenie i urządzenie alejek 
spacerowych i ĝcieġek rowerowych; 

g) obowiązuje zakaz podziału działek; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

9) Dla terenu oznaczonego symbolem 77U 
ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy usługowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 2; 

c) obsługa komunikacyjna z drogi we-
wnętrznej oznaczonej symbolem  
KDwd; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m; 
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e) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

f) obowiązuje zakaz podziału działek; 

g) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

11. Ustala się następujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A11, oznaczonym na załączniku nr 4: 

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 
78KS,E ustala się: 

a) przeznaczenie wielofunkcyjne: tereny 
urządzeě obsługi komunikacji - par-
king i urządzeě elektroenergetycz-
nych; 

b) zasady realizacji zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 13 ust. 6; 

c) urządzenie ogólnodostępnego par-
kingu dla samochodów osobowych i 
autokarów; 

d) w zaleġnoĝci od potrzeb na terenie 
wyznaczonym pod zainwestowanie 
realizacja wolno stojącej stacji trans-
formatorowej; granice lokalizacji sta-
cji mają charakter orientacyjny; 

e) udział powierzchni zabudowy do 40% 
powierzchni terenu i zachowaniu nie 
mnej niġ 4% powierzchni biologicznie 
czynnej; 

f) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwd i Kdwz; 

g) obowiązuje zakaz podziału działki; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

12. Ustala się następujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A12, oznaczonym na załączniku nr 4: 

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 79RL 
ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
leĝne; 

b) zasady realizacji zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 13 ust. 4; 

c) zakaz realizacji obiektów kubaturo-
wych; 

d) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

2) Dla terenu oznaczonego symbolem 
80ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwd i z drogi powiatowej oznaczo-
nej symbolem KDP-G 1305W; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
oznaczonych symbolami KDwd - 
15,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m; 

f) obowiązuje zakaz podziału działek; 

g) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

13. Ustala się następujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A13, oznaczonym na załączniku nr 4: 

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 
88ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z drogi we-
wnętrznej oznaczonej symbolem  
KDwd i z drogi powiatowej KDP-G 
1305W; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDP-G - 
20,0m, 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
granicy z działką ozn. nr ew. 2803/7- 
6,0m; 

g) obowiązuje zakaz podziału działek; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 
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14. Ustala się następujące zasady zabudowy i 

zagospodarowania w obszarze planistycz-
nym A14, oznaczonym na załączniku nr 5: 

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 
81ML,U ustala się: 

a) przeznaczenie wielofunkcyjne: tereny 
zabudowy letniskowej i usług, 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1 i § 13 ust. 2; 

c) obsługa komunikacyjna z drogi we-
wnętrznej oznaczonej symbolem  
KDwd; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDW-GP: 

- dla zabudowy mieszkaniowej - 
50,0m, 

- dla zabudowy gospodarczej i 
usługowej – 25,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

f) lokalizowanie nowej zabudowy prze-
znaczonej na stały pobyt ludzi moġli-
we jedynie poza zasięgiem zagroġeě i 
uciąġliwoĝci od strony drogi woje-
wódzkiej KDW-GP 801, okreĝlonych w 
przepisach odrębnych; wznoszenie 
budynków w tym zasięgu jest moġli-
we jedynie pod warunkiem zastoso-
wania ĝrodków technicznych zmniej-
szających uciąġliwoĝci poniġej pozio-
mu ustalonego w tych przepisach, 
bądğ zwiększających odpornoĝć bu-
dynku na te zagroġenia i uciąġliwoĝci, 
jeġeli nie jest to sprzeczne z warun-
kami ustalonymi dla obszarów ogra-
niczonego uġytkowania, okreĝlonych 
w przepisach odrębnych; 

g) realizacja urządzeě i innych ĝrodków 
zmniejszających zakres uciąġliwoĝci 
ruchu drogowego staraniem i kosz-
tem inwestora; 

h) obowiązuje zakaz podziału działek; 

i) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

2) Dla terenów oznaczonych symbolami 
82ML, 83ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) obsługa komunikacyjna z drogi we-
wnętrznej oznaczonej symbolem  
KDwd; 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDW-GP: 

- dla zabudowy mieszkaniowej - 
50,0m, 

- dla zabudowy gospodarczej – 
25,0m; 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

f) lokalizowanie nowej zabudowy prze-
znaczonej na stały pobyt ludzi moġli-
we jedynie poza zasięgiem zagroġeě i 
uciąġliwoĝci od strony drogi woje-
wódzkiej KDW-GP 801, okreĝlonych w 
przepisach odrębnych; wznoszenie 
budynków w tym zasięgu jest moġli-
we jedynie pod warunkiem zastoso-
wania ĝrodków technicznych zmniej-
szających uciąġliwoĝci poniġej pozio-
mu ustalonego w tych przepisach, 
bądğ zwiększających odpornoĝć bu-
dynku na te zagroġenia i uciąġliwoĝci, 
jeġeli nie jest to sprzeczne z warun-
kami ustalonymi dla obszarów ogra-
niczonego uġytkowania, okreĝlonych 
w przepisach odrębnych; 

g) realizacja urządzeě i innych ĝrodków 
zmniejszających zakres uciąġliwoĝci 
ruchu drogowego staraniem i kosz-
tem inwestora; 

h) obowiązuje zakaz podziału działek; 

i) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

3) Dla terenu oznaczonego symbolem 
84ML ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny 
zabudowy letniskowej; 

b) zasady realizacji zabudowy i zago-
spodarowania terenu zgodnie z § 13 
ust. 1; 

c) adaptacja istniejącego zagospodaro-
wania i zabudowy z moġliwoĝcią re-
montów i rozbudowy istniejących 
obiektów; 

d) obsługa komunikacyjna z dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolami 
KDwz i KDwd; 
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e) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwz - 15,0m; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem KDwd - 15,0m; 

g) obowiązuje zakaz podziału działek; 

h) obowiązują odpowiednio ustalenia 
ogólne planu. 

Rozdział V 
Przepisy końcowe 

§ 15.1. Ustala się stawkę procentową wyso-
koĝci jednorazowej opłaty na rzecz gminy w 
przypadku zbycia nieruchomoĝci w wysokoĝci 
10% dla terenów: 

1) zabudowy letniskowej, 

2) usług, 

3) usług turystycznych i wypoczynku zbiorowe-
go, 

4) leĝnych o funkcji przestrzeni publicznej, 

5) urządzeě obsługi komunikacji. 

2. Dla pozostałych terenów objętych zmianą 
planu ustala się 0% stawkę procentową. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Wilga. 

§ 17. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

Zbigniew Węgrzynek 
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Załącznik nr 6 
do uchwały nr V/24/11 

Rady Gminy Wilga 
z dnia 3 czerwca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY WILGA 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Osiedla Turystyczno - Wypoczynkowego Wilga 

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

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póğn. zm.) Rada Gminy Wilga stwierdza, ġe uwaga która 
wpłynęła do wykładanego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Osiedla Turystyczno – Wypoczynkowego Wilga w okresie przewidzianym ww ustawą 
czyli w ciągu 14 dni po wyłoġeniu, zostaje nieuwzględniona. 

Treĝć przedmiotowej uwagi dotyczy uzupełnienia ustaleě projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego o zapis umoġliwiający podział gruntu na działki o powierzchni 
2400m2 dla terenu ozn. symbolem 53 UT. 

Rada Gminy podtrzymuje stanowisko przyjęte przez Wójta Gminy, w zakresie nieuwzględniania 
przedmiotowych uwag. 

Wykaz tabelaryczny stanowiący załącznik do niniejszego rozstrzygnięcie zawierającym faktyczne 
uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi. 
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Załącznik nr 7 
do uchwały nr V/24/11 

Rady Gminy Wilga 
z dnia 3 czerwca 2011r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleġą do zadaě własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 17, pkt 5 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póğn. zm.) o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleġących do zadaě własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, rozstrzyga się 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Ĝrodki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (budowa dróg gminnych i uzbrojenia), 
naleġących do zadaě własnych gminy będą pochodzić z budġetu gminy oraz będą pozyskiwane w 
ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i ĝrodków pomocowych.  

Realizacja inwestycji prowadzona będzie sukcesywnie, w miarę moġliwoĝci finansowych gminy, przy 
zachowaniu zasady uwzględniającej interes publiczny oraz rachunek ekonomiczny liczony wielkoĝcią 
poniesionych nakładów na jednego mieszkaěca, korzystającego z realizowanej inwestycji 
infrastrukturalnej. Ponadto przy realizacji zadaě przewiduje się współdziałanie z innymi podmiotami 
publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie gminy w celu optymalizacji 
wydatków. 
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UCHWAŁA Nr 110/VI/12/2011 

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1  

w Konstancinie-Jeziornie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 
lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), Rada Miejska 
uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Ustala stałą opłatę miesięczną za pobyt 
dziecka w Gminnym Ġłobku nr 1 w Konstanci-
nie-Jeziornie, w wysokoĝci 150,00zł (słownie: sto 
pięćdziesiąt złotych). 

2. Dla dzieci nowo przyjętych do ġłobka po 
15-tym dniu danego miesiąca, ustala się opłatę 
stałą w wysokoĝci 50% przewidzianej stawki. 

3. W przypadku uczęszczania do ġłobka ro-
dzeěstwa, opłatę stałą miesięczną pobiera się w 
następujący sposób: 

1) za pierwsze dziecko w wysokoĝci 100% opła-
ty okreĝlonej w ust. 1; 

2) za drugie dziecko w wysokoĝci 50% opłaty 
okreĝlonej w ust. 1; 

3) za kaġde kolejne dziecko w wysokoĝci 25% 
opłaty okreĝlonej w ust. 1. 

4. Opłata stała nie podlega zwrotowi bez 
względu na iloĝć dni nieobecnoĝci dziecka w 
ġłobku. 

5. W ġłobku zapewnia się opiekę nad dziećmi 
do 10 godzin dziennie. 

6. Za wydłuġony pobyt dziecka w ġłobku po-
wyġej 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w 
wysokoĝci 20,00zł (słownie: dwadzieĝcia złotych) 
za kaġdą dodatkową godzinę opieki. 

§ 2.1. Ustala maksymalną wysokoĝć dziennej 
opłaty za wyġywienie dziecka w ġłobku w wyso-
koĝci 8,00zł (słownie: osiem złotych). 

 

 


