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f) 0,11 m3 dla zes”oJów garawy wolnostojących (dla ilo`ci do 10 sztŁ), 
g) 0,06 m3 dla posesji mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w zabudowie wielo-

rodzinnej, 

h) 0,48 m3 dla warsztatów samochodowych; 
13) minimalne ilo`ci od”adów okre`lone w ”kt 12 są ”odstawą do okre`lania ilo`ci odbieranych od-

”adów i częstotliwo`ci o”równiania ”ojemników w umowie zawartej z firmą odbierającą od”ady 
od wJa`cicieli nieruchomo`ci zlokalizowanych w Gminie Barlinek; 

14) jednostką miary sJuwącą do okre`lania ilo`ci od”adów odbieranych od wJa`cicieli nieruchomo`ci 
jest ｭmetr sze`ciennyｬ - odpowiedzialno`ć za zawarcie ”rawidJowej umowy ciąwy na ”odmiocie 
gos”odarczym `wiadczącym usJugi odbioru od”adówŁｬŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi BarlinkaŁ 

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

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Śariusz źieliLski 

Poz. 1553 

 

UCHWAIA NR XLIIł6Ń3ł2ŃŃ9 

Rady Miejskiej w Barlinku 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru ”oJowonego na terenie miasta i gminy Barlinek ”omiędzy ulicami Szosową, 
PrzemysJową, Okrętową i Szosą do Li”ianŁ 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 

27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) - 

uchwala się, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 
Ustalenia wstę”ne 

 

RozdziaJ ń 

Przedmiot i zakres planu 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr LII/375/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla ob-

szaru ”oJowonego na terenie miasta i gminy Barlinek ”omiędzy ulicami Szosową, PrzemysJową, Okrętową 
i Szosą do Li”ian, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania ”rzestrzennego Gminy Barlinekｬ ”rzyjętego uchwaJą Nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Bar-

linku z dnia 30 wrze`nia 2002 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla ob-

szaru ”oJowonego na terenie miasta i gminy Barlinek ”omiędzy ulicami Szosową, PrzemysJową, Okrętową 
i Szosą do Li”ian o Jącznej powierzchni ok. 126,96 ha, zwanego dalej planem miejscowym. 

2. Przedmiotem ”lanu miejscowego są tereny: zabudowy ”rzemysJowo-skJadowej, mieszkaniowej, 
usJugowej, zes”oJów garawy i ”arkingów, ogrodów dziaJkowych, zieleni izolacyjnej, komunikacji drogowej 

oraz infrastruktury technicznej. 
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3. Podstawowym celem ”lanu miejscowego jest wskazanie nowych terenów ”od dalszy rozwój 
funkcji produkcyjno-skJadowej i usJugowej, usankcjonowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usJu-

gowej i ”rodukcyjnej oraz okre`lenie zasad realizacji i modernizacji infrastruktury technicznej i komunika-

cyjnej. 

4. Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są: 

1) rysunek ”lanu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego, stanowiące zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych 

w miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznych, stanowiące zaJącznik nr 3. 

§ 2. Plan miejscowy obejmuje obszar ograniczony ulicami Szosową, PrzemysJową, Szosą do Li”ian, 
którego granice okre`la zaJącznik nr 1 do uchwaJy, stanowiący rysunek ”lanuŁ 

RozdziaJ 2 

GJówne zasady konstrukcji ustaleL ”lanu miejscowego 

§ 3. Nastę”ujące oznaczenia graficzne ”rzedstawione na rysunku ”lanu miejscowego są obowiązują-
cymi ustaleniami planu miejscowego: 

1) granica obszaru objętego ”lanem miejscowym; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub s”osobie zagos”odarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) ”rzeznaczenie terenów; 
6) napowietrzne linie energetyczne do skablowania; 

7) klasy funkcjonalne dróg; 
8) strefa ochrony konserwatorskiej ｭWŁIIIｬ - stanowiska archeologicznego; 

9) otulina Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego; 

10) granica obszaru ”oJowonego w GJównym źbiorniku Wód Podziemnych (GźWP 135 - ZBIORNIK 

BARLINEK); 

11) strefa negatywnego oddziaJywania linii elektroenergetycznychŁ 

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

1) celu publicznym - nalewy ”rzez to rozumieć cele ”ubliczne w rozumieniu ustawy o gos”odarce nieru-

chomo`ciami z dnia 21 sier”nia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; 

z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2000 r. Nr 6, poz. 70; 

z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 

Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340); 

2) drogach zakJadowych - nalewy ”rzez to rozumieć drogi nie mające charakteru dróg ”ublicznych, sJuwą-
ce wewnętrznej obsJudze komunikacyjnej ”rzedsiębiorstw; 

3) dziaJce - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę w rozumieniu ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 

przestrzennym; 

4) klasie drogi - rozumie się ”rzez to ”rzy”orządkowanie drodze od”owiednich ”arametrów technicz-

nych, wynikających z cech funkcjonalnych; 
5) korytarzach technologicznych - nalewy ”rzez to rozumieć tereny wydzielone ”od ”rowadzenie sieci in-

frastruktury technicznej i sieci technologiczne; 

6) liczbie kondygnacji - nalewy ”rzez to rozumieć minimalną lub maksymalną liczbę kondygnacji budynku, 
z wyjątkiem ”iwnic; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu, okre-

`lającą najbliwsze mowliwe ”oJowenie `ciany budynku w stosunku do granicy dziaJki; do”uszcza się 
przekroczenie tej linii przez takie elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, schody, podjazdy 

i ganki jednak nie więcej niw o 1,5 m; 
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8) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu, na której 
nalewy zlokalizować jedną z elewacji, z zastrzeweniem iw do”uszcza się cofnięcia zabudowy na dJugo-

`ci nie większej niw 20% dJugo`ci elewacji oraz wysunięcia o nie więcej niw 1,5 m elementów takich 
jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, schody, podjazdy i ganki; 

9) planie miejscowym - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwaJy; 

10) powierzchni biologicznie czynnej - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię biologicznie czynną w ro-

zumieniu Roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 rŁ zmieniającego roz”orzą-
dzenie w s”rawie warunków technicznych, jakim ”owinny od”owiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2004 r. Nr 109, poz. 1156); 

11) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć zabudowaną ”owierzchnię dziaJki zajętą ”od bu-

dynki lub budowle za wyjątkiem dróg, liczone w ich największym rzucie ”oziomym bez uwzględniania 
kondygnacji ”odziemnych, znajdujących się w caJo`ci ”oniwej ”oziomu gruntu rodzimego; 

12) utwardzonych placach i utwardzonych miejscach postojowych - nalewy ”rzez to rozumieć nawierzch-

nię nie będącą ”owierzchnią biologicznie czynną, jak równiew niewykonaną z materiaJów sy”kich ty-

”u: szutry, wuwle it”Ł, ”rzygotowaną do ruchu ”ieszego bądu samochodowego s”eJniającą ”rze”isy 
odrębne w zakresie ”laców ”rzystosowanych do ruchu ”ieszego lub miejsc ”ostojowych; 

13) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
roz”orządzenia Wojewody; 

14) sieciach technologicznych - nalewy ”rzez to rozumieć ”odziemne, naziemne i nadziemne sieci infra-

struktury technicznej ”rowadzone na terenach aktywno`ci gos”odarczej, sJuwące obsJudze tychwe te-

renów lub terenów z nimi sąsiadujących oraz sieci związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odar-

czą, wykorzystywanych wyJącznie w ”rocesach technologicznych; 
15) symbolu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie ”oszczególnych terenów 

okre`lające ich ”rzeznaczenie i mowliwy s”osób zagos”odarowania okre`lony w niniejszej uchwale; 
16) `ciekach - nalewy ”rzez to rozumieć `cieki bytowo-gos”odarcze oraz `cieki ”rzemysJowe; 
17) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre`lony sym-

bolem; 

18) usJugach - nalewy ”rzez to rozumieć zes”óJ czynno`ci wykonywanych ”rzez jedne ”odmioty gos”odar-

cze na rzecz innych ”odmiotów w celu zas”okojenia ich ”otrzeb konsum”cyjnych lub ”rodukcyjnych; 

19) ustawie - nalewy ”rzez to rozumieć ustawę o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413); 

20) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć maksymalną odlegJo`ć w rzucie ”rosto”adJym ”o-

między najwywszym ”unktem dachu budynku, a najniwszym ”unktem gruntu rodzimegoŁ 

§ 5. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z mowliwo`cią lokalizacji usJug - oznaczony na rysunku 

planu miejscowego symbolem MW/U; 

2) tereny zabudowy usJugowej - oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1U, 2U, 3U; 

3) tereny obiektów ”rodukcyjnych i magazynów - oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 

1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P; 

4) tereny zieleni izolacyjnej i ”arkingów - oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 

1ZI/KDP, 2ZI/KDP; 

5) tereny zieleni izolacyjnej - oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI, 2ZI, 3ZI; 

6) teren ogrodów dziaJkowych - oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem ZD; 

7) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej - oznaczony na rysunku planu miejscowego 

symbolem E; 

8) teren infrastruktury technicznej - stacja wodociągowa - oznaczony na rysunku planu miejscowego 

symbolem W; 

9) teren infrastruktury technicznej - gazowej oraz obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów - 

oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem G/P; 

10) tereny garawy - oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1KDP, 2KDP i 3KDP; 

11) teren ”ublicznej drogi gJównej - oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KD-G; 

12) tereny ”ublicznych dróg zbiorczych - oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1KD-Z, 

2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z; 
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13) teren publicznej drogi lokalnej - oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem KD-L; 

14) tereny ”ublicznych dróg dojazdowych - oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1KD-D, 

2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D; 

15) ”ubliczny ciąg ”ieszy - oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KDX. 

ŚźIAI II 
Ustalenia ogólne 

 

RozdziaJ ń 

Ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania ”rzestrzennego inwestowania 

i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego 

§ 6. W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego ustala się: 

1) dla sytuowania urządzeL i budowli infrastruktury technicznej nie jest wymagane zachowanie ustalo-

nych w planie miejscowym linii zabudowy; 

2) mowliwo`ć grodzenia terenów od strony dróg ”ublicznych wyJącznie w ”ostaci ogrodzenia awurowego; 
3) maksymalne zachowanie istniejących zadrzewieL, w szczególno`ci wzdJuw ciągów komunikacyjnych 

oraz ”rzy granicach terenów ”rzemysJowych sąsiadujących z terenami ”rzeznaczonymi na inne funkcje; 
4) zieleL izolacyjną na granicach terenów ”rzemysJowych nalewy ksztaJtować jako zieleL w ”ostaci 

drzew i krzewów tworzących naturalną ”rzegrodę wizualną i chroniącą tereny sąsiednie od nieko-

rzystnego oddziaJywania terenów ”rzemysJowych; 
5) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających dróg, za wyjątkiem oznakowaL informacyjnych 

o charakterze niekomercyjnym, ty”u tablice ”romujące miasto, region, walory ”rzyrodnicze, tury-

styczne, kulturowe itp. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) minimalizację uciąwliwo`ci dla `rodowiska ”o”rzez stosowanie rozwiązaL technicznych ograniczają-
cych emisję zanieczyszczeL, haJasu, ”romieniowania dla otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Kra-

jobrazowego obejmującego caJy obszar objęty ”lanem miejscowym; 
2) ochronę wód ”odziemnych ze względu na ”oJowenie w obszarze wysokiej ochrony (OWO) GJównego 

źbiornika Wód Podziemnych (GźWP 135 - Zbiornik Barlinek), poprzez: 

a) obowiązek ”odczyszczania wód o”adowych z utwardzonych miejsc ”ostojowych ”rzed ich od-

prowadzeniem, 

b) zakaz stosowania nieutwardzonych miejsc ”ostojowych dla samochodów, 
c) zakaz magazynowania od”adów w s”osób mogący ”owodować ”rzenikanie zanieczyszczeL do 

wód podziemnych i gleby; 

3) zakaz od”rowadzania `cieków bez”o`rednio do gruntu, cieków wodnych i rowów; 
4) obowiązek stosowania rozwiązaL mających na celu minimalizację uciąwliwo`ci s”owodowanych ”ro-

wadzeniem dziaJalno`ci gos”odarczej w celu ochrony ”owietrza atmosferycznego, gleb, wód grunto-

wych oraz klimatu akustycznego; 

5) dla terenu oznaczonego symbolem MWłU oraz na granicach dziaJek terenów ”rzeznaczonych ”od 
usJugi i ”rodukcję, a sąsiadujących z terenami: 1KŚ-Z oraz KD-L graniczącymi z zabudową mieszka-

niową, w my`l ”rze”isów o ochronie `rodowiska ”rzed haJasem - standardy akustyczne jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej; 

6) zakaz wy”alania ro`linno`ci i ”ozostaJo`ci ro`linnych, wydobywania skaJ i mineraJów; 
7) zakaz wysy”ywania, zako”ywania i wylewania od”adów lub innych nieczysto`ci do gruntu oraz wód 

podziemnych; 

8) zakaz skJadowania od”adów i zJomu na wszystkich terenach, za wyjątkiem skJadowania tymczaso-

wego do czasu wywozu na wJa`ciwe skJadowiska od”adów; 
9) obowiązek retencjonowania wód o”adowych, które ”owinny być roz”rowadzone ”o gruncie w ra-

mach wJasnej nieruchomo`ci, a z terenów gdzie mogJo doj`ć do ich skawenia roz”rowadzenie ”o 
gruncie ”o wcze`niejszym ich ”odczyszczeniu; 

10) dla terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę ”rzemysJową oraz usJugową nalewy za”ewnić nasycenie 
zielenią, a na styku z funkcjami wrawliwymi (zabudowa mieszkaniowa) w”rowadzić zieleL izolacyjną 
z wykorzystaniem zieleni wysokiej oraz zimozielonych li`ciastych krzewów od”ornych na zanieczysz-

czenia; 
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11) mowliwo`ć utworzenia lokalnych enklaw zieleni wysokiej n”Ł w o”arciu o istniejące aleje wzdJuw ulic 
lub wyznaczenie terenów zieleni wysokiej izolacyjnej na granicach terenów ”rzemysJowych; 

12) ”okrycie zielenią wszelkich terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na terenach ”rzemysJo-

wych; 

13) obowiązek segregacji od”adówŁ 

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 
ustala się: 

1) w ”rzy”adku wystą”ienia zabytków archeologicznych, ”rze”rowadzenie ratowniczych badaL wyko”a-

liskowych; 

2) strefę ochrony konserwatorskiej ｭWŁIIIｬ - stanowiska archeologicznego AZP 39-11ł21, dla której 
obowiązuje: 
a) nakaz ”rowadzenia inwestycji w konsultacji i ws”óJ”racy z wJa`ciwym organem dsŁ ochrony za-

bytków, 
b) obowiązek ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych ”rzed roz”oczęciem ”rowa-

dzenia prac ziemnych, 

c) obowiązek uzyskania ”ozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora źabytków, zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi, na roz”oczęcie robót ziemnychŁ 

§ 9. W zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych, ustala się: 

1) dla terenów KŚ-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, KDX 

- realizacja o`wietlania ulicznego i maJej architektury ”owinna być wykonana w o”arciu o jednolite 
gabaryty i kolorystykę; 

2) obowiązek uwzględnienia w ”rzy”adku budowy lub ”rzebudowy ukJadu drogowego rozwiązaL ”rzy-

stosowanych do korzystania ”rzez osoby nie”eJnos”rawne; 
3) obowiązek za”ewnienia ochrony ludno`ci, zgodnie z wymogami ochrony ”rzeciw”owarowej, okre`lo-

nymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 10. Ustala się strefy negatywnego oddziaJywania od linii elektroenergetycznych 110 kV i 15 kV, 

w ramach których zakazuje się lokalizacji zabudowy ”rzeznaczonej na ”obyt ludzi dJuwszy niw 2h w ciągu 
doby, za wyjątkiem zabudowy garawowej, wystawowej, miejsc eks”ozycji, magazynowej, skJadów, wiat, 
miejsc postojowych itp. 

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się: 

1) sieci infrastruktury technicznej nalewy realizować w liniach rozgraniczających dróg i ”ublicznego ciągu 
”ieszego KŚX lub wydzielonych w ramach terenów 1P - 6P, G/P, 1U korytarzy technologicznych, 

z mowliwo`cią odstę”stwa od tej zasady w ”rzy”adku: 
a) gdy warunki techniczne lub terenowe uniemowliwiają takie ”rowadzenie, 
b) ”rzyJączy oraz sieci elektroenergetycznych 110 kV i 15 kV, których nie ”rzewiduje się do ska-

blowania, 

c) kolektorów deszczowych, jeweli wynika to z uksztaJtowania terenu; 
2) zakaz realizacji na”owietrznych sieci infrastruktury technicznej za wyjątkiem: 

a) elektroenergetycznych sieci rozdzielczych 110 kV i nieprzeznaczonych do skablowania sieci 15 kV, 

b) sieci technologicznych zlokalizowanych na terenach ”rzemysJowych; 
3) mowliwo`ć budowy, ”rzebudowy, rozbudowy i modernizacji zakJadowych sieci infrastruktury tech-

nicznej na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami MW/U, 1U, 2U, 3U, 

1KDP, 2KDP i 3KDP; 

4) w zakresie zao”atrzenia w energię elektryczną: 
a) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących linii elektroenergetycznych 110 kV z GPź ｭBarlinekｬ, 
b) dopuszcza się rozbudowę GPź ｭBarlinekｬ ”o”rzez wymianę transformatorów na jednostki o więk-

szej mocy, 

c) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbudowę sieci elektrycznych, realizowanych jako sieci 
kablowe, za wyjątkiem sieci 110 kV i 15 kV nie wskazanych w planie do skablowania, dla któ-
rych do”uszcza się ”rzebudowę ”o istniejących trasach, 

d) obowiązek skablowania sieci elektrycznych 15 kV wskazanych na rysunku planu miejscowego, 
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e) ”oza istniejącymi stacjami transformatorowymi do”uszcza się lokalizację nowych stacji transfor-

matorowych 15/04 kV typu kioskowego na terenach 1P-6P, G/P, 1U, E i W, w oparciu o linie 

kablowe 15 kV w ukJadzie ”ier`cieniowym, 
f) istniejące sieci kolidujące z ”lanowanymi jezdniami nalewy ”rzeJowyć ”oza ”as jezdni; 

5) obowiązek ”rowadzenia sieci telekomunikacyjnych wyJącznie jako sieci kablowe; 
6) mowliwo`ć lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i innych urządzeL radiokomunikacyjnych 

wyJącznie na terenach 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, ś, GłP, 1U; 
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) dopuszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbudowę sieci gazowej niskiego i `redniego ci`nienia, 
b) zaopatrzenie w gaz z magistralno-rozdzielczej sieci gazowej prowadzonej ze stacji redukcyjno-

”omiarowych II sto”nia ”oJowonych na terenach GłP i 6P, ”o”rzez istniejące i ”rojektowane sieci 

niskiego i `redniego ci`nienia, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć zao”atrzenia w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowych zlokalizowanych 

poza granicami planu miejscowego, 

d) do”uszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych na tere-

nach 1P - 6P, 1U, GłP, W wyJącznie jako zbiorników ”odziemnych, 
e) dla istniejących i ”lanowanych rozdzielczych sieci gazowych o `rednicy ”owywej 32 mm w strefie 

kontrolowanej od gazociągu, wynoszącej 0,5 m ustala się zakaz lokalizacji budynków, skJadów, 
magazynów, nasadzeL drzew, 

f) ustala się minimalną `rednicę rozdzielczej sieci gazowej - 32 mm; 

8) w zakresie zao”atrzenia w cie”Jo: 
a) zao”atrzenie w cie”Jo z istniejących kotJowni ”rzemysJowych, zlokalizowanych na terenie 6P, 
b) zao”atrzenie w cie”Jo ”o”rzez ”rzyJączenie do sieci miejskiej, 
c) zao”atrzenie w cie”Jo z kolektorów sJonecznych lub indywidualnych kotJowni o s”rawno`ci ener-

getycznej nie mniejszej niw 75%, 
d) zao”atrzenie w cie”Jo ze uródeJ geotermalnych; 

9) w zakresie zao”atrzenia w wodę: 
a) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, 
b) zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 
c) zao”atrzenie w wodę z istniejących i nowych studni gJębinowych na terenach 1P-6P oraz W pod 

warunkiem: 

ｦ ogrodzenia studni gJębinowej w strefie bez”o`redniej ochrony ca 10 m, 

ｦ zabez”ieczenia i zamknięcia wJazów do obudowy studni, 
ｦ zabez”ieczenia ”rzed mowliwo`cią skawenia wód ”odziemnych, 

d) magistralne sieci wodociągowe nalewy lokalizować w terenach 1KŚ-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 

KD-G i KD-L, 

e) niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej nalewy ”rzewidzieć na wy”adek awarii, za”ewnienie 
ciągJo`ci dostaw wody ”itnej ze uródeJ zastę”czych dla ludno`ci cywilnej oraz wody do likwidacji 
skaweL i do celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

f) zao”atrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia ”owarów ustala się z hydrantów zlokalizowanych 
w liniach rozgraniczających dróg 1KŚ-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, KDL, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 

4KD-D, 5KD-D; 

10) w zakresie od”rowadzania `cieków: 
a) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, 
b) obowiązek od”rowadzania `cieków do miejskiej oczyszczalni `cieków ”o”rzez sieć kanalizacji sa-

nitarnej, 

c) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do”uszcza się od”rowadzanie `cieków ”o”rzez kanaliza-

cję ogólnos”Jawną, 
d) w ”rzy”adku `cieków z terenów ”rzemysJowych, które mogą w”Jywać negatywnie na stan sieci 

kanalizacyjnej nalewy je ”odczy`cić ”rzed od”rowadzeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 
e) mowliwo`ć lokalizacji lokalnych oczyszczalni `cieków na terenach 1P - 6P i GłP sJuwących ”od-

czyszczaniu `cieków ”rzed od”rowadzeniem do zbiorczej kanalizacji lub do ”onownego wykorzy-

stania wód w ”rocesach technologicznych, 
f) mowliwo`ć budowy ”rze”om”owni `cieków na terenach 1P - 6P, G/P i 1U; 

11) w zakresie od”rowadzania wód o”adowych: 
a) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, 
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b) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych do 
sieci ogólnos”Jawnej, ”rzy s”eJnieniu warunków okre`lonych w niniejszej uchwale, 

c) w ”rzy”adku gdy Jączna ”owierzchnia zabudowy i utwardzonych ”laców oraz miejsc ”ostojo-

wych na terenach 1P - 6P, GłP, 1U w ramach jednej dziaJki lub kilku dziaJek, ”ozostających we 
wJadaniu jednego ”odmiotu, ”rzekracza ”owierzchnię 500 m2 ustala się obowiązek realizacji 
zbiorników do gromadzenia wód o”adowych na wJasnym terenie, 

d) obowiązek maksymalnego retencjonowania wód o”adowych na terenach wJasnych, 
e) do”uszcza się od”rowadzanie niezanieczyszczonych wód o”adowych do gruntu i rowów, 
f) magistralne sieci kanalizacji deszczowej nalewy realizować wzdJuw dróg KŚ-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 

3KD-Z, 4KD-Z, 1KD-D, 3KD-D, KDX; 

12) zasadę wstę”nej segregacji od”adów i usuwanie ich zgodnie z zasadami ”rzyjętymi na terenie miasta; 
13) magazynowanie od”adów ”rzemysJowych do czasu ich wywozu na wyznaczone skJadowiska wy-

Jącznie w s”osób za”ewniający ochronę wód ”odziemnych i ”owietrza atmosferycznego oraz unie-

mowliwiający wywiewanie od”adów; 
14) w przypadku realizacji, ”rzebudowy i rozbudowy ukJadu drogowego ustala się obowiązek realizacji 

sieci uzbrojenia technicznego na zasadach ustalonych ”rzez ”oszczególnych zarządców sieci; 
15) mowliwo`ć realizacji sieci uzbrojenia technicznego o ”arametrach większych niw ustalono w ustale-

niach szczegóJowych, w ”rzy”adku ”rzebudowy caJo`ciowego systemu do”rowadzania wody i od-

”rowadzania wód deszczowych i `cieków oraz w ”rzy”adku wy”rowadzania kolektorów wodnych 
z ujęć wody zlokalizowanych na terenie objętym ”lanem miejscowym oraz od”rowadzania `cieków 
i wód o”adowych do lokalnych miejsc odbioru, zlokalizowanych na terenie objętym ”lanem miejscowym; 

16) do”uszcza się budowę lokalnych ”om”owni `cieków na wszystkich terenach za wyjątkiem tere-

nów MW/U, 2U i 3U oraz wydzielania dziaJek ”od lokalizację ”om”owni o ”owierzchni mniejszej niw 
okre`lone dla ”oszczególnych terenówŁ 

2. Podstawowy ukJad drogowy stanowią drogi ”ubliczne KŚ-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, KD-L, 

1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D. 

3. Obowiązek za”ewnienia miejsc ”arkingowych na wJasnej dziaJce w granicach terenu, na którym 
lokalizowana jest inwestycja w ilo`ci: 

1) nie mniej niw 1 miejsce ”ostojowe na jedno mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej; 
2) nie mniej niw 1 miejsce ”ostojowe na 30 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug oraz budynków biurowych; 
3) nie mniej niw 1 miejsce ”ostojowe na 100 m2 ”owierzchni uwytkowej obiektów ”rodukcyjnych; 
4) nie mniej niw 1 miejsce ”ostojowe na 200 m2 ”owierzchni obiektów skJadowych i magazynowych; 
5) nie mniej niw 1 miejsce ”ostojowe na 100 m2 ”owierzchni uwytkowej obiektów ”eJniących funkcję nie 

wymienione wywejŁ 

4. Dla terenu MWłU do”uszcza się za”ewnienie miejsc ”ostojowych, o których mowa w ustŁ 5 pkt 1, 

w ramach terenu 2KDP i 3KDP. 

5. Śo”uszcza się realizację dróg zakJadowych na terenach 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P. 

§ 12. 1. Poza okre`lonymi w ustaleniach szczegóJowych zasadami i warunkami dzielenia nierucho-

mo`ci objętych ”lanem miejscowym do”uszcza się dokonywanie wydzieleL mających na celu ”owiększe-

nie sąsiedniej dziaJki oraz wydzieleL ”od drogi zakJadoweŁ 

2. W ramach ”lanu miejscowego ustala się obowiązek za”ewnienia bez”o`redniej dostę”no`ci komu-

nikacyjnej do dróg ”ublicznych lub ”o”rzez drogi wewnętrzne lub ustanowioną sJuwebno`ć gruntową dla 
wszystkich dziaJek ”rzeznaczonych ”od zabudowęŁ 

§ 13. Śo czasu docelowego zagos”odarowania terenów do”uszcza się utrzymanie ich dotychczaso-

wego zagos”odarowania i uwytkowaniaŁ 

§ 14. W ”lanie miejscowym ustala się stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysoko`ci 30%Ł 
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ŚźIAI III 
Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 15. 1. Śla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z mowliwo`cią lokalizacji usJug, oznaczo-

nego na rysunku planu miejscowego symbolem MW/U (1,56 ha), ustala się: 

1) mowliwo`ć ”rzebudowy, rozbudowy i realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) mowliwo`ć realizacji usJug towarzyszących, zlokalizowanych w ”arterach budynków; 
3) mowliwo`ć realizacji zabudowy gos”odarczej i garawowej ”rzy granicy z terenem 6P. 

2. W zakresie ”arametrów i wskauników zabudowy, o której mowa w ustŁ 2, ustala się: 

1) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 10 m; 

2) liczba kondygnacji dla zabudowy nie większa niw 2; 
3) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 50% ”owierzchni dziaJki; 
4) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki; 
5) dachy ”JaskieŁ 

3. Ustala się wielko`ć dziaJki nie mniejszą niw 1000 m2. 

4. Ustala się szeroko`ć frontu dziaJki nie mniejszą niw 16 m. 

5. Ustala się obowiązek dokonywania wydzieleL ”od dziaJki w s”osób za”ewniający zlokalizowanie 
granic dziaJki równolegle bądu ”rosto”adle do sąsiadujących z nią ulic, z mowliwo`cią odstę”stwa od tej 
zasady: 

1) o nie więcej niw 10°; 
2) w ”rzy”adku, gdy warunki terenowe uniemowliwiają ”rowadzenie ”odziaJów zgodnie z ”rzyjętą zasadąŁ 

6. Nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku ”lanu obowiązującymi liniami 
zabudowy. 

7. Śo”uszcza się remonty, ”rzebudowę i modernizację istniejącej zabudowy nie s”eJniającej wymo-

gów dotyczących lokalizacji względem linii zabudowy i wielko`ci dziaJkiŁ 

8. Ustala się obowiązek obsJugi komunikacyjnej z drogi 1KŚ-Z. 

§ 16. 1. Śla terenów zabudowy usJugowej, oznaczonych na rysunku ”lanu miejscowego symbolami 
1U (2,59 ha), 2U (0,04 ha), 3U (0,10 ha), ustala się: 

1) mowliwo`ć realizacji zabudowy usJugowej; 
2) mowliwo`ć realizacji zabudowy gos”odarczej i garawowej na terenie 1U; 
3) mowliwo`ć realizacji ”arkingówŁ 

2. W zakresie ”arametrów i wskauników zabudowy ustala się: 

1) dla terenu 1U: 

a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 14 m, 

b) liczba kondygnacji nie większą niw 3, 
c) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejszą niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) dachy o dowolnej konstrukcji i ksztaJcie; 

2) dla terenów 2U i 3U: 
a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 6 metrów, 
b) liczba kondygnacji: 1, 

c) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 80% ”owierzchni dziaJki, 
d) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 10% ”owierzchni dziaJki, 
e) dachy o dowolnej konstrukcji i ksztaJcieŁ 

3. Ustala się wielko`ć dziaJki nie mniejszą niw: 

1) 350 m2 dla terenów 2U i 3U; 
2) 1000 m2 dla terenu 1U. 
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4. Ustala się obowiązek dokonywania wydzieleL ”od dziaJki w s”osób za”ewniający zlokalizowanie 
granic dziaJki równolegle bądu ”rosto”adle do sąsiadujących z nią ulic, z mowliwo`cią odstę”stwa od tej 
zasady: 

1) nie więcej niw 10°; 
2) w ”rzy”adku, gdy warunki terenowe uniemowliwiają ”rowadzenie ”odziaJów zgodnie z ”rzyjętą zasadąŁ 

5. Nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi li-

niami zabudowy. 

6. Ustala się obowiązek obsJugi komunikacyjnej: 

1) dla terenu 1U - z drogi 2KD-Z i 4KD-Z; 

2) dla terenu 2U - z drogi KD-L; 

3) dla terenu 3U - z drogi 1KD-Z. 

7. Ustala się obowiązek lokalizacji zabudowy tak, by elewacja frontowa budynku usytuowana byJa 
równolegle do drogi, z której znajduje się gJówny wjazd na ”osesjęŁ 

§ 17. 1. Śla terenów obiektów ”rodukcyjnych i magazynów oznaczonych na rysunku ”lanu miejsco-

wego symbolami 1P (12,45 ha), 2P (6,41 ha), 3P (2,43 ha), 4P (7,47 ha), 5P (8,49 ha), 6P (45,19 ha) 

ustala się mowliwo`ć realizacji:: 

1) zabudowy produkcyjnej wraz z obiektami biurowymi; 

2) zabudowy magazynowej oraz skJadów; 
3) zabudowy usJugowej, stanowiącej nie więcej niw 30% ”owierzchni zabudowy produkcyjnej zlokalizo-

wanej w ramach danej dziaJki; 
4) budowli i urządzeL związanych z dziaJalno`cią ”rodukcyjną; 
5) ”arkingówŁ 

2. Na terenach, o których mowa w ustŁ 1, w zakresie ”arametrów i wskauników ksztaJtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się: 

1) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 70% ”owierzchni dziaJki; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niw 10% ”owierzchni dziaJki; 
3) wysoko`ć zabudowy kubaturowej nie większa niw 20 m; 

4) wysoko`ć budowli nie większa niw 50 m; 

5) liczba kondygnacji nie większa niw 4; 
6) dachy o dowolnej konstrukcji i ksztaJcieŁ 

3. Ustala się wielko`ć dziaJki nie mniejszą niw: 

1) 8000 m2 dla terenów 1P i 6P; 
2) 5000 m2 dla terenów 4P i 5P; 
3) 2000 m2 dla terenów 2P i 3PŁ 

4. Nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku ”lanu nie”rzekraczalnymi 
i obowiązującymi liniami zabudowyŁ 

5. Ustala się obowiązek obsJugi komunikacyjnej terenów: 

1) 1P - z dróg 2KŚ-Z, 1KD-D, 2KD-D; 

2) 2P - z dróg 3KŚ-Z, 1KD-D, 3KD-D, 4KD-D; 

3) 3P - z dróg 3KŚ-Z, 1KD-D, 4KD-D; 

4) 4P - z dróg 2KŚ-Z, 3KD-Z; 

5) 5P - z dróg 2KŚ-Z, 5KD-D; 

6) 6P - z dróg KŚ-G, 2KD-Z, 4KD-Z, KD-L, 5KD-D. 

6. Ustala się obowiązek zagos”odarowania zielenią w ”ostaci drzew i krzewów ”asa o szeroko`ci nie 
mniejszej niw 4 m na granicy terenu 6P z terenami MW/U, 2KDP, 3KDP i 2U. 

§ 18. 1. Śla terenów zieleni izolacyjnej i ”arkingów oznaczonych na rysunku ”lanu miejscowego 
symbolami: 1ZI/KDP (0,92 ha), 2ZI/KDP (1,55 ha) do”uszcza się: 

1) lokalizację zabudowy garawowej oraz utwardzonych miejsc ”ostojowych dla samochodów; 
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2) lokalizację zieleni urządzonej wraz z obiektami maJej architektury; 
3) lokalizację ”rzejazdów na tereny ”rodukcyjne, skJadowe i magazynoweŁ 

2. Ustala się mowliwo`ć wystę”owania funkcji zieleni urządzonej oraz ”arkingów Jącznie lub samo-

dzielnie w ramach ”oszczególnych terenów i dziaJekŁ 

3. Ustala się obowiązek zachowania nie mniej niw 40% terenów jako biologicznie czynnychŁ 

4. Ustala się obsJugę komunikacyjną dla terenów: 

1) 1ZI/KDP z drogi 1KD-D; 

2) 2ZI/KDP z drogi 1KD-D i 3KD-Z. 

§ 19. 1. Śla terenów zieleni izolacyjnej, oznaczonych na rysunku ”lanu miejscowego symbolami: 1źI 
(0,61 ha), 2ZI (0,45 ha), 3ZI (1,23 ha), ustala się lokalizację zieleni urządzonej wraz z obiektami maJej ar-

chitektury. 

2. Ustala się obowiązek zachowania nie mniej niw 90% ”owierzchni terenów jako biologicznie czyn-

nych na terenach 1źI i 2źI oraz nie mniej niw 60% ”owierzchni na terenie 3źIŁ 

3. Na terenie 3źI do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych dla samochodów stanowiących nie 
więcej niw 30% ”owierzchni terenów z dostę”em od strony terenów ”rodukcyjnych, skJadowych i maga-

zynowych oraz terenu drogi KD-G w miejscu istniejącego wjazdu na terenŁ 

§ 20. Śla terenu ogrodów dziaJkowych, oznaczonego na rysunku ”lanu miejscowego symbolem źŚ 
(14,85 ha), do”uszcza się lokalizację zabudowy gos”odarczej, altan, szklarni oraz innych obiektów zwią-
zanych z funkcjonowaniem ogrodów dziaJkowych, w tym miejsc ”ostojowychŁ 

§ 21. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej, oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem E (1,37 ha), ustala się realizację zabudowy ”rzeznaczonej ”od budynki, budowle 
i urządzenia elektroenergetyczneŁ 

2. Ustala się obowiązek wygrodzenia terenu w s”osób zabez”ieczający ”rzed dostę”em osób ”o-

stronnych. 

3. Dopuszcza się zabudowę kubaturową o wysoko`ci nie większej niw 10 m. 

4. Śo”uszcza się lokalizację ”arkingówŁ 

5. Ustala się ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 70% ”owierzchni terenuŁ 

6. Ustala się ”owierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niw 20% ”owierzchni terenu. 

7. Śo”uszcza się dachy o dowolnej konstrukcji i ksztaJcieŁ 

8. Ustala się zakaz ”odziaJu terenuŁ 

9. Śo”uszcza się obsJugę komunikacyjną z terenów dróg 5KŚ-D, 1KD-Z. 

§ 22. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej - stacja wodociągowa, oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem W (0,22 ha), ustala się realizację zabudowy ”rzeznaczonej ”od budynki, budowle 
i urządzenia wodociągoweŁ 

2. Ustala się obowiązek wygrodzenia terenu w s”osób zabez”ieczający ”rzed dostę”em osób ”o-

stronnych. 

3. Śo”uszcza się zabudowę kubaturową o wysoko`ci nie większej niw 10 m. 

4. Śo”uszcza się lokalizację ”arkingówŁ 

5. Ustala się ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 70% ”owierzchni terenuŁ 

6. Ustala się ”owierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niw 20% powierzchni terenu. 

7. Śo”uszcza się dachy o dowolnej konstrukcji i ksztaJcieŁ 

8. Ustala się zakaz ”odziaJu terenuŁ 

9. Śo”uszcza się obsJugę komunikacyjną z drogi 2KŚ-Z. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 59 ｦ 10511 ｦ Poz. 1553 

 

§ 23. 1. Śla terenu infrastruktury technicznej gazowej oraz obiektów ”rodukcyjnych, skJadowych 
i magazynowych, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem G/P (3,11 ha), do”uszcza się: 

1) lokalizację obiektów i urządzeL związanych z gazownictwem; 
2) zabudowę ”rodukcyjną wraz z obiektami biurowymi; 
3) lokalizację stacji ”aliw; 
4) lokalizację zabudowy magazynowej oraz skJadów; 
5) zabudowę usJugową stanowiącą nie więcej niw 30% ”owierzchni zabudowy ”rodukcyjnej zlokalizo-

wanej w ramach danej dziaJki; 
6) budowle i urządzenia związane z dziaJalno`cią ”rodukcyjną; 
7) lokalizację ”arkingówŁ 

2. Ustala się obowiązek wygrodzenia terenu w s”osób zabez”ieczający ”rzed dostę”em osób ”o-

stronnych. 

3. Śo”uszcza się zabudowę kubaturową o wysoko`ci nie większej niw 20 m; budowle nie większe niw 
50 m. 

4. Ustala się ”owierzchnię zabudowy nie większą niw 70% powierzchni terenu. 

5. Ustala się ”owierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niw 10% ”owierzchni terenuŁ 

6. Śo”uszcza się dachy o dowolnej konstrukcji i ksztaJcieŁ 

7. Ustala się wielko`ć dziaJki nie mniejszą niw 3000 m2. 

8. Ustala się obowiązek obsJugi komunikacyjnej z drogi KD-G. 

§ 24. 1. Śla terenów garawy, oznaczonych na rysunku ”lanu miejscowego symbolami 1KŚP 
(0,12 ha), 2KDP (0,14 ha) i 3KDP (0,30 ha), ustala się lokalizację zabudowy garawowej oraz utwardzo-

nych miejsc ”ostojowych dla samochodówŁ 

2. Ustala się wysoko`ć zabudowy garawowej nie większą niw 5 m. 

3. Śo”uszcza się dachy o kącie nachylenia ”oJaci nie większym niw 15°. 

4. Śo”uszcza się ”odziaJ mający na celu wyodrębnienie wJasno`ci zlokalizowanych na terenie garawyŁ 

5. Ustala się obsJugę komunikacyjną terenów: 

1) 1KDP z drogi KD-L; 

2) 2KDP z drogi KD-L; 

3) 3KDP z drogi 1KD-Z i 5KD-D. 

§ 25. 1. Śla terenu drogi ”ublicznej klasy gJównej, oznaczonego na rysunku ”lanu miejscowego sym-

bolem KD-G (3,93 ha), ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 19 m do 26 m z lokalnymi po-

szerzeniami w rejonie skrzywowaL jak na rysunku ”lanu miejscowegoŁ 

2. Skrzywowania z drogami 2KŚ-Z oraz 3KD-Z i 4KD-ź nalewy zrealizować w ”ostaci rondaŁ 

3. W ramach linii rozgraniczających terenu do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego: 

1) elektroenergetycznego - kablowego o na”ięciu do 20 kV; 

2) wodociągowego do Ø 400; 

3) kanalizacji sanitarnej do Ø 500; 

4) kanalizacji deszczowej do Ø 700 z mowliwo`cią realizacji rowu odwadniającego od skrzywowania 
z drogą 4KŚ-Z do zachodniej granicy planu miejscowego; 

5) gazowego o `rednicy do Ø 300; 

6) cie”Jociągu do Ø 200; 

7) telekomunikacyjnego; 

8) o`wietleniaŁ 

4. Śo”uszcza się lokalizację ”rzystanków komunikacji ”ublicznej i wiat ”rzystankowych oraz obiek-

tów maJej architektury. 

5. Śo”uszcza się lokalizację zieleni w ”ostaci trawników, drzew i krzewów, z zastrzeweniem zacho-

wania w ”rzy”adku drzew odlegJo`ci nie mniejszej niw 3 m od krawędzi jezdni do ”nia drzewaŁ 
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6. źakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowychŁ 

§ 26. 1. Śla terenów dróg ”ublicznych klasy technicznej zbiorczej, oznaczonych na rysunku ”lanu 
miejscowego symbolami 1KD-Z (2,44 ha), 2KD-Z (3,02 ha), 3KD-Z (0,67 ha), 4KD-Z (0,64 ha), ustala 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 

1) dla terenu 1KD-Z - 20-26 m, jak na rysunku planu miejscowego; 

2) dla terenu 2KD-Z - 24 m, jak na rysunku planu miejscowego; 

3) dla terenu 3KD-Z - 20 m, jak na rysunku planu miejscowego; 

4) dla terenu 4KD-Z - 20-24 m, jak na rysunku planu miejscowego; 

z lokalnymi poszerzeniami w rejonach skrzywowaLŁ 

2. Skrzywowania dróg 1KŚ-Z z 2KD-Z oraz KD-G z 2KD-ź nalewy zrealizować w ”ostaci rondaŁ 

3. W ramach linii rozgraniczających terenu do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego: 

1) elektroenergetycznego - kablowego o na”ięciu do 20 kV; 

2) wodociągowego do Ø 300 w liniach rozgraniczających dróg 2KŚ-Z, 3KD-Z, 4KD-ź i do Ø 200 w li-

niach rozgraniczających drogi 1KŚ-Z; 

3) kanalizacji sanitarnej do Ø 500 w liniach rozgraniczających dróg 1KŚ-Z, 2KD-Z i 4KD-Z oraz do 

Ø 400 w liniach rozgraniczających drogi 3KŚ-Z; 

4) kanalizacji deszczowej do Ø 500 w liniach rozgraniczających dróg 1KŚ-Z, 2KD-Z i 4KD-Z oraz do 

Ø 400 w liniach rozgraniczających drogi 3KŚ-Z; 

5) gazowego o `rednicy do Ø 300; 

6) cie”Jociągu do Ø 200; 

7) telekomunikacyjnego; 

8) o`wietleniaŁ 

4. Śo”uszcza się lokalizację ”rzystanków komunikacji ”ublicznej i wiat ”rzystankowych oraz obiek-

tów maJej architektury i hydrantów ”rzeciw”owarowychŁ 

5. Śo”uszcza się lokalizację zieleni w ”ostaci trawników, drzew i krzewów, z zastrzeweniem zacho-

wania w ”rzy”adku drzew odlegJo`ci nie mniejszej niw 3 m od krawędzi jezdni do ”nia drzewaŁ 

§ 27. 1. Dla terenu drogi publicznej klasy technicznej lokalnej, oznaczonego na rysunku planu miej-

scowego symbolem KD-L (1,02 ha), ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15-26 m z lokalnymi 

poszerzeniami, jak na rysunku planu miejscowego. 

2. Śo”uszcza się realizację miejsc ”ostojowychŁ 

3. W ramach linii rozgraniczających terenu do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego: 

1) elektroenergetycznego - kablowego o na”ięciu do 20 kV; 

2) wodociągowego, do Ø 100; 

3) kanalizacji sanitarnej do Ø 200; 

4) kanalizacji deszczowej do Ø 200; 

5) gazowego o `rednicy do Ø 200; 

6) cie”Jociągu do Ø 200; 

7) telekomunikacyjnego; 

8) o`wietleniaŁ 

4. Do”uszcza się lokalizację ”rzystanków komunikacji ”ublicznej oraz obiektów maJej architektury 
i hydrantów ”rzeciw”owarowychŁ 

5. Śo”uszcza się lokalizację zieleni w ”ostaci trawników, drzew i krzewówŁ 

§ 28. 1. Śla terenów dróg ”ublicznych klasy technicznej dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu 

miejscowego symbolami 1KD-D (1,51 ha), 2KD-D (0,41 ha), 3KD-D (0,30 ha), 4KD-D (0,48 ha), 5KD-D 

(0,86 ha), ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 

1) dla terenu 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 5KD-D: 12 m, jak na rysunku planu miejscowego; 

2) dla terenu 4KD-D: 15 m, jak na rysunku planu miejscowego; 

z lokalnymi ”oszerzeniami w rejonach skrzywowaLŁ 

2. Śo”uszcza się realizację miejsc ”ostojowychŁ 
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3. W ramach linii rozgraniczających terenu do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego: 

1) elektroenergetycznego - kablowego o na”ięciu do 20 kV; 

2) wodociągowego do Ø 200 w liniach rozgraniczających dróg 1KŚ-D i 5KD-Ś oraz do Ø 150 w pozo-

staJych drogach dojazdowych; 
3) kanalizacji sanitarnej do Ø 600 w liniach rozgraniczających drogi 1KŚ-Ś, do Ø 400 w liniach rozgra-

niczających drogi 5KŚ-Ś i do Ø 200 w ”ozostaJych drogach dojazdowych; 
4) kanalizacji deszczowej do Ø 400 w liniach rozgraniczających dróg 1KŚ-D i 5KD-Ś i do Ø 200 w po-

zostaJych drogach dojazdowych; 
5) gazowego o `rednicy do Ø 200 a dla terenu 5KD-Ś o `rednicy do Ø 300; 

6) cie”Jociągu do Ø 200; 

7) telekomunikacyjnego; 

8) o`wietleniaŁ 

4. Śo”uszcza się lokalizację hydrantów ”rzeciw ”owarowychŁ 

5. Śo”uszcza się lokalizację zieleni w ”ostaci trawników, drzew i krzewówŁ 

6. Dla drogi 3KD-Ś ustala się obowiązek wyznaczenia ”lacu do zawracania w miejscu wskazanym na 
rysunku planu miejscowego. 

§ 29. 1. Śla terenu ”ublicznego ciągu ”ieszego, oznaczonego na rysunku ”lanu miejscowego symbolem 
KDX (0,04 ha), ustala się szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5 m, jak na rysunku planu miejscowego. 

2. Śo”uszcza się lokalizację utwardzonego ciągu ”ieszego lub ”ieszo-rowerowego. 

3. W ”rzy”adku lokalizacji ciągu ”ieszo-rowerowego nalewy zrównicować kolorystycznie nawierzchnię 
”rzeznaczoną dla komunikacji ”ieszej i rowerowejŁ 

4. W ramach linii rozgraniczających terenu do”uszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego: 

1) elektroenergetycznego - kablowego o na”ięciu do 20 kV; 

2) wodociągowego do Ø 200; 

3) kanalizacji sanitarnej do Ø 200; 

4) kanalizacji deszczowej do Ø 200; 

5) gazowego o `rednicy do Ø 200; 

6) telekomunikacyjnego; 

7) o`wietleniaŁ 

5. Śo”uszcza się lokalizację sieci uzbrojenia technicznego bez”o`rednio ”od ciągiem ”ieszym lub ”ie-

szo rowerowym. 

6. Śo”uszcza się lokalizację zieleniŁ 

ŚźIAI IV 

PRźśPISY PRźśJ_CIOWś I KOKCOWś 

§ 30. W obszarze niniejszego ”lanu zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia mineral-

nego, ”oJowonych ”oza granicami administracyjnymi miasta, o Jącznej ”owierzchni 3,2136 ha, w tym: 

1) Śecyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GźŁtrŁ057-602-364-1/08 z dnia 12 stycznia 2009 r. 

w zakresie gruntów: RIIIa - 1,947 ha, S-RIIIa - 0,5986 ha; 

2) RIVa - 0,4387 ha; 

3) S-RIVa - 0,1996 ha. 

§ 31. W granicach objętych niniejszym ”lanem miejscowym tracą moc ustalenia zmiany w miejsco-

wym ”lanie ogólnym zagos”odarowania ”rzestrzennego obszaru w Barlinku w rejonie ulicy Okrętowej, 
”rzyjęte uchwaJą Nr XVIII/147/2000 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 7 czerwca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 26, poz. 313). 

§ 32. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi BarlinkaŁ 

§ 33. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku. 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Śariusz źieliLski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XLII/603/2009 

Rady Miejskiej w Barlinku 

z dnia 25 czerwca 2009 r. (poz. 1553) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 

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

”rzestrzennego s”orządzonego dla obszaru ”oJowonego na terenie miasta i gminy Barlinek 

”omiędzy ulicami: Szosową, PrzemysJową, Okrętową i Szosą do Li”ian 

 Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413) - ”o stwierdzeniu, iw do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, s”o-

rządzonego dla obszaru ”oJowonego na terenie miasta i gminy Barlinek ”omiędzy ulicami: Szosową, Prze-

mysJową, Okrętową i Szosą do Li”ian, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywa-

nia na `rodowisko w dniach od 16 kwietnia 2009 r. do 7 maja 2009 rŁ wniesione zostaJy w ustalonym 
terminie, tj. do dnia 22 maja 2009 r. dwa pisma z uwagami - postanowiono, co nastę”uje: 

§ 1. Uwzględnia się stanowisko Burmistrza Barlinka w zakresie roz”atrzenia uwag do włw ”rojektu 
”lanu, okre`lone w źarządzeniu Nr 98/2009 z dnia 28 maja 2009 rŁ, i tym samym ”rzyjmuje się nastę”u-

jący s”osób rozstrzygnięcia uwag zgJoszonych ”rzez wJa`cicieli dziaJki oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerem 165ł2 w obrŁ I miasta Barlinka, a dotyczących: 

1) terenu 2KD-ź, który s”owoduje utrudnienie korzystania z czę`ci dziaJki nr 165ł2 ”oJowonej terenie 
1U; teren 2KD-ź rozdzieli dziaJkę nr 165ł2, co s”owoduje zJą komunikację, znaczne ograniczenie ”ro-

dukcji sadowniczej oraz zwiększenie kosztów ”rowadzonego gos”odarstwa - UWAGA 

NIśUWźGLĘŚNIONAŁ 
 UZASADNIENIE: Przebieg drogi 2KD-ź, w tym takwe ”rze”rowadzonej ”rzez czę`ć dziaJki nr 165/2, 

zostaJ wytyczony w Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 
Barlinek, które jako kreator ”olityki ”rzestrzennej wyznacza kierunki rozwoju miastaŁ Miejscowy ”lan 
musi obligatoryjnie sankcjonować ”ostanowienia Studium, z którymi - zgodnie z ustawą o ”lanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym - musi być zgodnyŁ źe względu na wymóg zgodno`ci ”lanu 
z ustaleniami Studium, w ”lanie miejscowym nie ma mowliwo`ci zmiany ”rzebiegu i klasy drogi 2KŚ-

źŁ Istotnym jest równiew fakt, iw droga 2KŚ-Z jest ”rzedJuweniem ustanowionej juw ”rzez obowiązujący 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydzielonej geodezyjnie ulicy zbiorczej (KDZ - 

ul. Kombatantów) ”rzebiegającej ”rzez tzwŁ osiedle Górny Taras w Barlinku i Jączącej się z ul. Szosową 

bezkolizyjnym skrzywowaniem w formie ronda; 
2) czę`ci dziaJki 165ł2 ”oJowonej na terenie 1U, która ”o ewentualnych ”odziaJach nie będzie miaJa za-

”ewnionego dostę”u do drogi ”ublicznej - UWAGA NIśUWźGLĘŚNIONAŁ 
 UZASADNIENIE: Teren 1U ma zapewniony w planie miejscowym dojazd z dróg 2KŚ-Z i 4KD-Z, zgod-

nie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 6 pkt 1 ”rojektu uchwaJy, w związku z tym uwaga w tej 
czę`ci jest bez”rzedmiotowaŁ W wyniku ”rzyjęcia ”lanu miejscowego dziaJka nr 165ł2 mowliwa bę-
dzie do zagospodarowania pod funkcję usJugową - teren 1U (powierzchnia 7454 m2) i ”rodukcyjną - 
teren 4P (powierzchnia 13440 m2)Ł PozostaJa, zdecydowanie mniejsza czę`ć dziaJki, zostaJa ”rzewi-

dziana w ”lanie ”od zieleL i drogiŁ W wyniku ”rzyjęcia ”lanu nastą”i wzrost warto`ci nieruchomo`ciŁ 
Śo czasu docelowego zagos”odarowania terenów ”rojekt ”lanu do”uszcza utrzymanie ich dotychcza-

sowego zagos”odarowania i uwytkowaniaŁ 

§ 2. Uwzględnia się stanowisko Burmistrza Barlinka w zakresie roz”atrzenia uwag do włw ”rojektu 
”lanu, okre`lone w źarządzeniu Nr 98/2009 z dnia 28 maja 2009 rŁ, i tym samym ”rzyjmuje się nastę”u-

jący s”osób rozstrzygnięcia uwag zgJoszonych ”rzez wJa`cicieli dziaJek oznaczonych w ewidencji gruntów 
numerami: 104/1, 123/1, 123/2, 197, 202/1 i 203 w obr. I miasta Barlinka, a dotyczących: 

1) w”rowadzenia za”isów umowliwiających na terenie 5P lokalizację zabudowy ”rzemysJowej i usJugo-

wej na dziaJce o minimalnej ”owierzchni juw od okoJo 1500 m2 - UWAGA NIśUWźGLĘŚNIONAŁ 
 UźASAŚNIśNIś: Tereny 5P oraz 6P zostaJy wydzielone w celu stworzenia rezerwy ”od mowliwo`ć lo-

kalizacji duwych inwestycji ”rzemysJowych, strategicznych dla rozwoju caJego miastaŁ ź tego ”owodu 
zmniejszenie ”owierzchni dziaJek, do ”ro”onowanych w uwadze wielko`ci mowe do”rowadzić do za-

inwestowania terenów w s”osób, który uniemowliwi w ”rzyszJo`ci zlokalizowanie na tym obszarze 
jednej duwej dziaJalno`ciŁ ŚziaJki nie s”eJniające wymaganych ustaleniami ”lanu wielko`ci będą musia-
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Jy zatem ulec scaleniu w celu ich ”owiększenia do wymaganych wielko`ciŁ Na terenach oznaczonych 

symbolem P do”uszczona jest ustaleniami ”lanu zabudowa usJugowa, w ilo`ci nie większej niw 30% 
”owierzchni zabudowy ”rodukcyjnej zlokalizowanej w ramach danej dziaJkiŁ Powierzchnia usJugowa 
na terenach P nie mowe być zwiększona, ”oniewaw byJoby to niezgodne z zaJoweniami Studium, które 
okre`liJo dla tego terenu ”rzeznaczenie ”odstawowe ”od obiekty ”rodukcyjne, skJady i magazynyŁ 
Jednocze`nie biorąc ”od uwagę fakt, iw wnoszący uwagę są wJa`cicielami dziaJek znajdujących się na 
obszarze objętym o”racowanym planem miejscowym o numerach geodezyjnych: 104/1, 123/1, 

123/2, 197, 202/1 i 203 - na ”ostawie stanu wJasno`ci oraz za”ro”onowanych w ”lanie rozwiązaL - 
stwierdza się mowliwo`ć zagos”odarowania dziaJek, zgodnie z ustaleniami ”lanu: 
a) dziaJka nr 123/1 ”o scaleniu z dziaJką nr 123/2 - dziaJka taka na terenie oznaczonym w ”rojekcie 

”lanu symbolem 1P miaJaby wielko`ć 26000 m2, ”odczas gdy ”rojekt ”lanu ustala minimalną 
wielko`ć dziaJki na ”oziomie 8000 m2; istnieje zatem mowliwo`ć wydzielenia trzech dziaJek 

o wielko`ci zgodnej z ustaleniami ”rojektu ”lanu, 
b) dziaJka nr 123ł1 na terenie oznaczonym w ”rojekcie ”lanu symbolem 3P ”osiada wielko`ć 

8 780 m2, ”odczas gdy ”rojekt ”lanu ustala minimalną wielko`ć dziaJki na ”oziomie 2 000 m2, 

c) dziaJka nr 123/2 na terenie oznaczonym w ”rojekcie ”lanu symbolem 1P ”osiada wielko`ć 
19 195 m2, ”odczas gdy ”rojekt ”lanu ustala minimalną wielko`ć dziaJki na ”oziomie 8 000 m2, 

d) dziaJka nr 123ł2 na terenie oznaczonym w ”rojekcie ”lanu symbolem 2P ”osiada wielko`ć 
22 446 m2, ”odczas gdy ”rojekt ”lanu ustala minimalną wielko`ć dziaJki na ”oziomie 2 000 m2, 

e) dziaJka nr 202ł1 ”o scaleniu z dziaJką nr 203 - taka dziaJka na terenie oznaczonym w ”rojekcie 
”lanu symbolem 5P miaJaby wielko`ć 8 734 m2, podczas gdy projekt planu ustala minimalną 
wielko`ć dziaJki na ”oziomie 5 000 m2, 

f) dziaJka nr 202ł1 ”o scaleniu z dziaJką nr 203 - taka dziaJka na terenie oznaczonym w ”rojekcie 
”lanu symbolem 6P miaJaby wielko`ć 10 242 m2, ”odczas gdy ”rojekt ”lanu ustala minimalną 
wielko`ć dziaJki na poziomie 8 000 m2, 

g) dziaJka nr 197 na terenie oznaczonym w ”rojekcie ”lanu symbolem 6P ”osiada ”owierzchnię 
33 705 m2, ”odczas gdy ”rojekt ”lanu ustala minimalną wielko`ć dziaJki na ”oziomie 8 000 m2. 

 Podnoszona w uwadze kwestia o braku mowliwo`ci zagospodarowania przedmiotowych nieruchomo-

`ci w wyniku ”rzyjęcia ”lanu miejscowego jest zatem niezasadnaŁ Przyjęcie ”lanu wymagać będzie 
”rze”rowadzenia ”odziaJów i Jączenia nieruchomo`ci, ale w”Jynie to na zagos”odarowanie terenów 
w granicach planu zgodnego z zasadami zrównowawonego rozwoju gminy i Jadu ”rzestrzennego, 
a jednocze`nie s”owoduje istotny wzrost warto`ci nieruchomo`ciŁ Odno`nie uwagi dotyczącej ogra-

niczenia w zagos”odarowaniu nieruchomo`ci, to ograniczenie to dotyczyć będzie jedynie dziaJki 
nr 104ł1, która to dziaJka mowe jednak zostać zbyta ”rzez skJadających uwagę i to w kwocie znacz-

nie wywszej niw ”rzed ”rzyjęciem ”lanuŁ Istnieje równiew mowliwo`ć doku”ienia nieruchomo`ci znajdu-

jących się w sąsiedztwie tej dziaJki tak, by w wyniku scalenia dwóch dziaJek otrzymać dziaJkę o wiel-

ko`ci okre`lonej w ustaleniach ”rojektu ”lanu miejscowego; 
2) w”rowadzenia za”isów na terenie 6P takich, jak na terenie 2P z do”uszczeniem usJug - UWAGA 

NIśUWźGLĘŚNIONAŁ 
 UźASAŚNIśNIś: Śo”uszczenie funkcji usJugowych zamiast funkcji ”rodukcyjnej jest niemowliwe ze 

względu na wymóg zachowania zgodno`ci z ustaleniami StudiumŁ Symbole terenów sJuwą identyfika-

cji wydzielonych w ”lanie jednostek terenowych o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zago-

spodarowania. Zasady zagos”odarowania terenów 2P i 6P równią się między sobąŁ Ponadto tereny te 
rozdzielone są innymi terenami o równych zasadach zagos”odarowaniaŁ Tym samym ”rzy”isanie tere-

nowi 6P symbolu 2P nie jest mowliweŁ Rozrównienie wielko`ci dziaJek na równych terenach oznaczo-

nych symbolem P wynika z potrzeby stworzenia ofert inwestycyjnych dostosowanych dla potrzeb 

równych inwestorówŁ Barlinek - chcąc być miejscem atrakcyjnym dla inwestorów - musi ”rzygotować 
i zabez”ieczyć tereny zarówno dla ”rowadzenia drobnej dziaJalno`ci gos”odarczej, jak i duwych ”od-

miotów zainteresowanych lokalizacją zakJadu na obszarze o znacznej ”owierzchniŁ Wymóg lokalizacji 
dziaJalno`ci ”rodukcyjnej na duwych dziaJkach, na terenach istniejących zakJadów ”rzemysJowych jak 
choćby Barlinek INWśSTŹCJś i w ich bez”o`rednim sąsiedztwie, jest jak najbardziej racjonalny 
z ”unktu widzenia atrakcyjno`ci tych terenów dla ”otencjalnych inwestorówŁ Czę`ć terenów zlokali-
zowana jest w ”odstrefie s”ecjalnej strefy ekonomicznej, a ustalenia ”lanu ”ozwalają my`leć o 

zwiększeniu zasięgu tej strefy, co mowe ”rzeJowyć się na zainteresowanie nowych inwestorówŁ Śo-

”uszczenie mniejszych dziaJek na terenie 2P wynika z istniejących uwarunkowaL tego terenu, takich 
jak istniejące dziaJalno`ci oraz ustalenia uchwalonego i nadal obowiązującego dla tego obszaru miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
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3) zmniejszenia ”owierzchni dziaJek na terenie 6P do 1 500 m2, zmianę oznaczenia terenu na symbol PU 
i do”uszczenia lokalizacji dróg wewnętrznych - UWAGA NIśUWźGLĘŚNIONAŁ 

 UźASAŚNIśNIś: źgodnie ze ustaleniami Studium, nie jest mowliwym w”rowadzenie na ”rzedmioto-

wym terenie funkcji usJugowo-produkcyjnej - PUŁ Plan miejscowy ”rzewiduje mowliwo`ć realizacji 
dróg zakJadowych na terenach P, co znalazJo swoje odniesienie w § 11 ust. 5 ”rojektu uchwaJyŁ Śro-

gi zakJadowe będą miaJy charakter dróg wewnętrznych, a nie ”ublicznych; tym samym uwaga w tej 
czę`ci jest bez”rzedmiotowa; 

4) ustalenia dodatkowo funkcji usJugowej na terenach 1źPłKŚP i 2źIłKŚP - UWAGA NIśUWźGLĘŚNIONAŁ 
 UZASADNIENIś: W”rowadzenie ”rzeznaczenia terenów 1źIłKŚP i 2źIłKŚP wynika z ustaleL Studium, 

które nie ”rzewiduje na tych terenach funkcji usJugowychŁ Projekt ”lanu do”uszcza natomiast na 
przedmiotowych terenach - ”oza zielenią izolacyjną - lokalizację ”arkingów dla samochodówŁ Przez to 
tereny te są nierozerwalnie związane z sąsiadującymi terenami ”rodukcyjnymi, skJadowymi i magazy-

nowymiŁ Prowadzenie okre`lonej dziaJalno`ci na terenach o tej funkcji warunkowane jest bowiem za-

”ewnieniem od”owiedniej ilo`ci miejsc ”arkingowych w granicach wJasnych nieruchomo`ciłdziaJek; 
5) do”uszczenia w terenie 3P funkcji usJugowej - UWAGA NIśUWźGLĘŚNIONAŁ 
 UźASAŚNIśNIś: Teren 3P do”uszcza zabudowę usJugową w ilo`ci nie większej niw 30% ”owierzchni 

zabudowy produkcyjnej zlokalizowanej w ramach danej dziaJkiŁ Powierzchnia usJugowa na terenie 3P 
nie mowe być zwiększona, ”oniewaw byJoby to niezgodne z zaJoweniami Studium; 

6) zmniejszenia ”owierzchni dziaJek na terenie 1P - UWAGA NIśUWźGLĘŚNIONAŁ 
 UZASADNIENIE: Teren 1P przewiduje rezerwy ”od mowliwo`ć lokalizacji duwych inwestycji strate-

gicznych dla rozwoju caJego miastaŁ Poza tym, jak to juw wykazano w § 2 pkt 1, po odpowiednim 

scaleniu dziaJek w tej jednostce, będą one s”eJniaJy wymogi ”owierzchniowe okre`lone ”rzez ”rojekt 
planu; 

7) uwzględnienia zjazdu na teren 5P z drogi 2KŚ-Z - UWAGA NIśUWźGLĘŚNIONAŁ 
 UźASAŚNIśNIś: Teren 5P ma za”ewniony w ”lanie miejscowym dojazd z dróg 2KŚ-Z i 5KD-D; tym 

samym uwaga w tej czę`ci jest bez”rzedmiotowa; 
8) wskazania konsekwencji wynikających z ”rze”rowadzenia drogi 2KD-Z dla produkcji sadowniczej 

i plantatorskiej - UWAGA NIśUWźGLĘŚNIONAŁ 
 UźASAŚNIśNIś: S”osób zagos”odarowania terenów objętych ”rojektem ”lanu zostaJ juw ”rzesądzony 

w Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Barlinek, ”rzyjętym 
”rzez Radę Miejską w Barlinku, a miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego sankcjonuje i do-

”recyzowuje jedynie ”odjęte juw ”rzez Gminę decyzjeŁ Nie jest równiew ”rawdziwe stwierdzenie doty-

czące utraty warto`ci nieruchomo`ci i braku mowliwo`ci ”ozyskiwania `rodków ze uródeJ zewnętrz-
nych w wyniku ”rzyjęcia ustaleL ”rojektu ”lanuŁ Mowliwo`ć ”ozyskania `rodków - z uwagi na istnie-

jące sąsiedztwo z duwymi zakJadami ”rzemysJowymi o znacznej uciąwliwo`ci, a takwe wiąwące w 
zakresie planowania przestrzennego ustalenia Studium - byJa bowiem niemowliwa juw ”rzed ”rzystą-
”ieniem do s”orządzenia ”lanuŁ Przyjęcie ”lanu miejscowego w”Jynie natomiast w istotny s”osób na 
wzrost warto`ci nieruchomo`ci na tym obszarzeŁ Nie mowna więc zgodzić się z argumentacją skJada-

jących uwagi, iw ”oniosą straty w wyniku jego ”rzyjęciaŁ 

§ 3. W ogólnym odniesieniu do dwóch zJowonych uwag stwierdzono, iw istotnym argumentem ”rze-

mawiającym za ich odrzuceniem, ”oza uzasadnieniami o”isanymi w § 1 i § 2 jest fakt, we ”rojekt planu 

o”tymalnie uwzględnia strukturę wJasno`ci terenów i dotychczasowy s”osób ich zagos”odarowaniaŁ 
źmiana i ”rzeobrawenie tego obszaru z terenów o charakterze rolniczym i sadowniczym na tereny ”roduk-

cyjne jest jak najbardziej uzasadniona z punktu widzenia interesu caJej GminyŁ Podobnie jak lokalizacja 
strategicznej dla obszaru miasta drogi o charakterze drogi zbiorczej, stanowiącej ”rzedJuwenie ”rzebiegają-
cej ”rzez osiedle Górny Taras ulicy zbiorczej gminnejŁ 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, za”isanych 

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego dla obszaru ”oJowonego na terenie 

miasta i gminy Barlinek ”omiędzy ulicami Szosową, PrzemysJową, Okrętową i Szosą do Li”ian, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) - rozstrzyga się, co na-

stę”uje: 

§ 1. Na obszarze objętym miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego dla obszaru ”oJo-

wonego na terenie miasta i gminy Barlinek ”omiędzy ulicami Szosową, PrzemysJową, Okrętową i Szosą do 
Li”ian ”rzewiduje się nastę”ujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inwynierii, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

1) przebudowa oraz rozbudowa istniejących i realizacja nowych dróg stanowiących zadanie wJasne gminy; 
2) budowa, rozbudowa i ewentualna ”rzebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczo-

wej oraz elektrycznej; 

3) budowa ”rze”om”owni `ciekówŁ 

§ 2. Nie okre`la się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. 

§ 3. Powywej wymienione inwestycje mogą być finansowane ze `rodków wJasnych Gminy lub ”rzy 
wykorzystaniu dotacji unijnych oraz partnerstwa publiczno-”rywatnego, mających na celu finansowe 
wsparcie realizacji inwestycji. 

Poz. 1554 

 

UCHWAIA NR XXXIIIł26ŃłŃ9 

Rady Miejskiej w BiaJym Borze 

z dnia 17 czerwca 2009 r. 

 

w s”rawie okre`lenia zasad dofinansowania wykonania lub remontu ujęć wód ”odziemnych 

wraz z urządzeniami na ”otrzeby wJasne gos”odarstwach domowych 

w istniejących ”osesjach mieszkalnych na terenie gminy BiaJy BórŁ 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 162, poz. 1568; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

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

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

Miejska w BiaJym Borze uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin w s”rawie zasad dofinansowania wykonania lub remontu ujęć wód ”od-

ziemnych wraz z urządzeniami na ”otrzeby wJasne gos”odarstwach domowych w istniejących posesjach 

mieszkalnych na terenie gminy BiaJy Bór w brzmieniu stanowiącym zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi BiaJego BoruŁ 


