
Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 14 ! 1064 !

347

UCHWAŸA Nr XIX/171/08
Rady Gminy w SŽupsku

z dnia 25 wrzeWnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla czCWci terenów poŽoconych w miejscowoWci Siemianice.

  Na podstawie art. 20 w zwi>zku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r Nr 6 poz. 41, Nr 141 
poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 
z 2006  r. Nr 45 poz. 319), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz. 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 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17 poz. 128)) Rada Gminy w SŽupsku uchwala, 
co nastCpuje:

§ 1

1. Stwierdza siC zgodnoW5 planu, o którym mowa w ust. 2 
z ustaleniami "Studium uwarunkowaM i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy SŽupsk# zatwierdzonego 
UchwaŽ> Nr XIX/188/2004 Rady Gminy SŽupsk z dnia 30 
grudnia 2004 r.

2. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla czCWci terenów poŽoconych w miejscowoWci 
Siemianice w gminie SŽupsk.

3. Plan obejmuje obszar o powierzchni okoŽo 82,8 ha, którego 
granice przebiegaj>:
$  od póŽnocy $ wzdŽuc póŽnocnej granicy pasa drogowego 

ulicy Spacerowej, a nastCpnie wzdŽuc granicy terenów 
leWnych nalec>cych do zasobów Skarbu PaMstwa,

$  od wschodu $ wzdŽuc wschodniej granicy drogi gminnej 
(dziaŽki nr 347) bCd>cej jednoczeWnie granic> pomiCdzy 
obrCbami Siemianice i Jezierzyce,

$  od poŽudnia $ wzdŽuc granicy administracyjnej Miasta 
SŽupsk do wysokoWci ul. RzemieWlniczej,

$  od zachodu $ wzdŽuc zachodniej granicy pasa drogowe-
go ul. RzemieWlniczej do przeciCcia z ul. Spacerow>.

4. Granice planu s> zgodne z UchwaŽ> Nr XXXI/332/2006 
Rady Gminy SŽupsk z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla czCWci terenów poŽoco-
nych w miejscowoWci Siemianice.

§ 2

1. Ustalenia planu przedstawiono w czCWci tekstowej $ sta-
nowi>cej treW5 uchwaŽy oraz w czCWci graÞ cznej, stano-
wi>cej zaŽ>czniki nr 1 do uchwaŽy $ rysunek planu w skali 
1:2000.

2. Integraln> czCWci> uchwaŽy s> tec:
1) zaŽ>cznik nr 2 $ rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu;
2) zaŽ>cznik nr 3 $ rozstrzygniCcie o sposobie realizacji oraz 

zasadach Þ nansowania zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM 
wŽasnych gminy.

§ 3

1. Ustala siC podziaŽ obszaru objCtego planem na 108 tere-
nów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, oznaczonych 
symbolem cyfrowym od 1 do 56 oraz od 001 do 052 (dla 
terenów komunikacji: ulic, dróg i ci>gów pieszych), oraz ich 

przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi zgodnie 
z ponicsz> klasyÞ kacj>:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej:

  MW ! Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej.
Dopuszcza siC lokalizacjC lokali usŽugowych w parterze 
budynków mieszkaniowych z zakresu usŽug osiedlowych, 
stanowi>cych uzupeŽnienie funkcji mieszkaniowej i nie za-
kŽócaj>cych jej, a bCd>cych uzupeŽnieniem i wzbogaceniem 
przeznaczenia podstawowego.
Wyklucza siC lokalizacjC warsztatów: napraw samochodów 
(mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, 
itp.), stolarskich, Wlusarskich i innych usŽug uci>cliwych dla 
funkcji mieszkaniowej, w tym powoduj>cych zakŽócanie ciszy 
nocnej, nadmierny haŽas, zanieczyszczenie powietrza, gene-
rowanie zapachów i haŽasu, wytwarzanie i/lub gromadzenia 
takich iloWci odpadów, które naruszaj> estetykC Wrodowiska 
mieszkalnego.
UsŽugi dopuszcza siC wyŽ>cznie z funkcj> mieszkaniow> (jako 
funkcja wbudowana), chyba ce regulacje w karcie terenu 
stanowi> inaczej.
Dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej zabudowy na terenach 
zabudowy wielorodzinnej. Dopuszcza siC rozbudowC, dobudo-
wC, przebudowC i modernizacjC istniej>cej zabudowy mieszka-
niowej zgodnie z parametrami zabudowy i zagospodarowania 
terenu okreWlonych w poszczególnych katach terenów.
Dopuszcza siC podpiwniczenie budynków mieszkalnych.
Na terenie zabudowy mieszkaniowej dopuszcza siC mocli-
woW5 realizacji garacy oraz obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej.
  MN ! Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej
W budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopusz-
cza siC wydzielenie lokalu ucytkowego o funkcji usŽugowej 
z zakresu usŽug osiedlowych, stanowi>cych uzupeŽnienie 
funkcji mieszkaniowej i nie zakŽócaj>cych jej, o powierzchni 
caŽkowitej nieprzekraczaj>cej 30% powierzchni caŽkowitej 
budynku.
UsŽugi dopuszcza siC wyŽ>cznie z funkcj> mieszkaniow> (jako 
funkcja wbudowana), chyba, ce regulacje w karcie terenu 
stanowi> inaczej.
Dopuszcza siC adaptacjC istniej>cej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej. Dopuszcza siC rozbudowC, dobudowC, 
przebudowC i modernizacjC istniej>cej zabudowy miesz-
kaniowej i gospodarczej zgodnie z parametrami zabudowy 
i zagospodarowania terenu okreWlonych w poszczególnych 
katach terenów.
Na terenie zabudowy mieszkaniowej dopuszcza siC mocliwoW5 
realizacji zabudowy gospodarczej i garacy wolno stoj>cych 
lub blianiaczych. Nie dopuszcza siC lokalizowania obiektów 
hodowlanych z zakresu produkcji rolnej.
Dopuszcza siC podpiwniczenie budynków mieszkalnych 
i gospodarczych.
Wyklucza siC lokalizacjC warsztatów: napraw samochodów 
(mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, 
itp.), stolarskich, Wlusarskich i innych usŽug uci>cliwych dla 
funkcji mieszkaniowej, w tym powoduj>cych zakŽócanie ciszy 
nocnej, nadmierny haŽas, zanieczyszczenie powietrza, gene-
rowanie zapachów i haŽasu, wytwarzanie i/lub gromadzenia 
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takich iloWci odpadów, które naruszaj> estetykC Wrodowiska 
mieszkalnego.

2) UsŽugi:
  U � Teren usŽug rócnych
Wszelkie usŽugi z zakresu usŽug publicznych i/lub komercyj-
nych: usŽugi handlu (obiekty handlowe o powierzchni sprze-
dacy do 400 m2), gastronomii, rzemiosŽa usŽugowego, kultury 
i oWwiaty (w tym przedszkola, cŽobki itp.), usŽugi turystyki, 
Ž>cznoWci, instytucje Þ nansowe, administracja, biura i placówki 
instytucji innych.
Dopuszcza siC podpiwniczenie budynków. Dopuszcza siC 
mocliwoW5 realizacji zabudowy gospodarczej i garacy wolno 
stoj>cych.
Wyklucza siC lokalizacjC warsztatów: napraw samochodów 
(mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, 
itp.), stolarskich, Wlusarskich i innych usŽug uci>cliwych, 
w tym powoduj>cych zakŽócanie ciszy nocnej, nadmierny 
haŽas, zanieczyszczenie powietrza, generowanie zapachów 
i haŽasu, wytwarzanie i/lub gromadzenia takich iloWci odpadów, 
które naruszaj> estetykC Wrodowiska mieszkalnego.
  UP � Teren usŽug publicznych
UsŽugi publiczne o zasiCgu lokalnym z zakresu usŽug kultury, 
oWwiaty i wychowania, opieki nad dzie5mi (w tym szkoŽa pod-
stawowa, szkoŽy jCzykowe, przedszkola, cŽobki, domy kultury 
itp.) wraz z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymi i inne 
zblicone do w/w usŽugi celu publicznego realizowane jako 
zadania publiczne, a takce usŽugi z w/w zakresu realizowa-
ne jako przedsiCwziCcia komercyjne lub obiekty i instytucje 
spoŽeczne.
Dozwolona jest lokalizacja mieszkaM jako uzupeŽnienie prze-
znaczenia podstawowego, przy czym Ž>czna powierzchnia 
caŽkowita lokali mieszkalnych nie moce przekracza5 30% 
powierzchni caŽkowitej budynku.
Dopuszcza siC podpiwniczenie budynków.
  US � Teren usŽug sportu i rekreacji
Obiekty i urz>dzenia sportu i rekreacji o zasiCgu lokalnym.

3) ZieleM:
  ZP � Teren publicznej zieleni urz>dzonej
Teren publicznej zieleni urz>dzonej takiej, jak: zieleM parkowa, 
ogródek jordanowski, urz>dzenia rekreacyjno ! sportowe, 

obiekty maŽej architektury.

  Ls � Tereny leWne
4) Tereny komunikacji:

  KDL � Droga publiczna � lokalna
  KDD � Droga publiczna � dojazdowa
  KDW � Droga wewnCtrzna (niepubliczna)
  KDX � Publiczny ci>g pieszy lub pieszo � rowerowy
2. Na ww. terenach komunikacji dopuszcza siC obiekty sta-

nowi>ce takie wyposacenie ulic jak, np.: kioski z pras>, 

budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noWniki reklamowe 

o powierzchni do 2 m2, w tym równiec na lokalizacjach 

tymczasowych, chyba, ce regulacje w karcie terenu sta-

nowi> inaczej.

3. Na kacdym terenie planu dopuszcza siC lokalizacjC maŽych 

obiektów infrastruktury technicznej obsŽuguj>cych obszar 

planu i sieci podziemnych infrastruktury technicznej oraz 

dokonywanie wydzieleM geodezyjnych dla sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej.

4. Na obszarze objCtym planem nie dopuszcza siC budowy 

bazowych stacji telefonii komórkowej.

5. UsŽugi nie zakŽócaj>ce funkcji mieszkaniowej ! to usŽugi 

o nieuci>cliwym charakterze, których prowadzenie nie po-

woduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakoWci 

Wrodowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, a po-

nadto nie wywoŽuje innych zakŽóceM funkcji mieszkaniowej 

takich jak: nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniaj>-

cych dostCp do budynków mieszkalnych, zakŽócanie ciszy 

nocnej, nadmierny haŽas, zanieczyszczenie powietrza, 

generowanie zapachów i haŽasu, wytwarzanie takich iloWci 

odpadów, których gromadzenie narusza estetykC Wrodowi-

ska mieszkalnego itp.

§ 4

  WyjaWnienie pojC5 ucytych w "kartach terenów#:
1) Teren ! obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi o 

jednakowych zasadach zagospodarowania, którego prze-

znaczenie zostaŽo okreWlone w odpowiedniej karcie terenu, 

przeznaczony takce pod drogi, sieci i urz>dzenia sieciowe 

infrastruktury technicznej oraz zieleM.

2) WysokoW5 zabudowy podana w karcie terenu sŽucy do 

okreWlenia dopuszczalnego pionowego gabarytu projekto-

wanych budynków:

a) wysokoW5 wyracona w metrach to pionowy, zewnCtrzny 

wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy najni-

cej poŽoconym wejWciu do budynku lub jego czCWci do 

kalenicy, punktu zbiegu poŽaci dachowych lub piono-

wy, zewnCtrzny wymiar budynku liczony od poziomu 

terenu przy najnicej poŽoconym wejWciu do budynku 

do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej, gzymsu lub 

attyki, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów; 

wyznaczona w kartach terenów wysokoW5 budynków 

mieszkalnych, mieszkalno ! usŽugowych i usŽugowych 

nie dotyczy dominant w narocnikach budynków oraz 

akcentów architektonicznych,

b) wysokoW5 wyracona w liczbie kondygnacji to dopusz-

czalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowanych 

budynków, przy czym przez poddasze ucytkowe nalecy 

rozumie5 kondygnacjC w dachu stromym z pomieszcze-

niami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

3) Kalenica gŽówna ! najdŽucsza kalenica budynku bCd>ca 

krawCdzi> przeciCcia poŽaci wyznaczaj>cych przeciwlegŽe 

kierunki spadku,

a) w przypadku, gdy budynek posiada wiCcej nic jedn> 

kalenicC o tej samej dŽugoWci na rócnych wysokoWciach 

wzglCdem siebie, za kalenicC gŽówn> uwaca siC najwyc-

sz> z nich,

b) w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej dŽugoWci i 

wysokoWci wzglCdem siebie, za kalenicC gŽówn> uwaca 

siC tC z kalenic, której odlegŽoW5 od pionowej pŽaszczy-

zny przechodz>cej przez frontow> granicC parceli jest 

najmniejsza.

4) K>t nachylenia poŽaci dachowych ! k>t pochylenia pŽasz-

czyzny poŽaci wzglCdem pŽaszczyzny poziomej ostatniego 

stropu; dach speŽniaj>cy wymóg w zakresie k>ta nachylenia 

dachu musi przekrywa5 minimum75% powierzchni rzutu 

poziomego najwycszej kondygnacji budynku i o minimum 

dwóch kierunkach spadku; k>t nachylenia dachu nie odnosi 

siC do elementów takich jak: lukarny, naczóŽki, zadaszenia 

wejW5, werand, zadaszenia ogrodów zimowych i partero-

wych wbudowanych garacy.

5) Linie zabudowy okreWlone planem nie dotycz> okapów i 

gzymsów, balkonów, loggi, wykuszy, podokienników, za-

daszeM nad wejWciem, ryzalitów, przedsionków, tarasów 

na gruncie, schodów zewnCtrznych, pochylni, ramp i czCWci 

podziemnych obiektów budowlanych, które mog> by5 wy-

suniCte przed liniC zabudowy z uwzglCdnieniem wymogów 

przepisów odrCbnych, o ile regulacje w karcie terenu nie 

stanowi> inaczej. Linie zabudowy nie dotycz> kontene-

rowych stacji transformatorowych, których lokalizacja 

powinna by5 zgodna z przepisami prawa budowlanego.

a) nieprzekraczalna linia zabudowy ! linia, ograniczaj>ca 

obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie budynków 

oraz ! okreWlonych w ustaleniach planu ! budowli,
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b) obowi>zuj>ca linia zabudowy " linia, ograniczaj>-

ca obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie 

budynków oraz " okreWlonych w ustaleniach planu 

" budowli, na której plan ustala koniecznoW5 zlokali-

zowania minimum 60% szerokoWci frontowej Wciany 

budynku.

  6) Powierzchnia biologicznie czynna " to grunt rodzimy 

pokryty roWlinnoWci> oraz woda powierzchniowa na 

dziaŽce budowlanej, a takce 50% sumy nawierzchni ta-

rasów i stropodachów, urz>dzonych jako staŽe trawniki 

lub kwietniki na podŽocu zapewniaj>cym ich naturaln> 

wegetacjC, o powierzchni nie mniejszej nic 10 m2.

  7) Powierzchnia zabudowy dopuszczona na danej dziaŽce 

budowlanej lub terenie okreWlona jest stosunkiem po-

wierzchni zabudowy do powierzchni dziaŽki budowlanej 

lub terenu, wyraconym w procentach, do powierzchni 

zabudowy nie wlicza siC powierzchni schodów ze-

wnCtrznych, pochylni i ramp zewnCtrznych, daszków, 

okapów dachowych a takce nadwieszanych czCWci 

budynku powycej parteru.

  8) Wymagania parkingowe " to wymagana minimalna  

liczba miejsc postojowych, któr> nalecy zapewni5 na 

terenie objCtym inwestycj> lub w inny sposób, okreWlo-

ny w karcie terenu.

  9) Miejsca postojowe " miejsca postojowe dla samocho-

dów, na powierzchni terenu (usytuowane na parkingach 

a dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

równiec na okresowych miejscach stacjonowania 

samochodów), w garacach (wbudowanych lub wolno 

stoj>cych) lub wiatach.

10) Minimalny zakres przestrzenny zamierzenia budow-

lanego " zakres przestrzenny opracowania projektu 

zagospodarowania terenu do projektu budowlanego 

(zamierzenia budowlanego) obejmuj>cy co najmniej 

wskazany na rysunku planu teren wraz z przylegŽymi 

ulicami wewnCtrznymi oraz ci>gami pieszymi lub odpo-

wiednio ich czCWciami; zabudowa i zagospodarowanie 

terenu wskazanego na rysunku planu jako minimalny 

zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego mog> 

powsta5 wyŽ>cznie w formie zorganizowanego procesu 

inwestycyjnego, którego celem jest uzyskanie spójne-

go funkcjonalnie i kompozycyjnie zagospodarowania 

obszaru, przy czym projekt zagospodarowania terenu 

powinien co najmniej obejmowa5: usytuowanie, obrys 

i ukŽad projektowanych obiektów budowlanych, sieci 

uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczysz-

czania Wcieków, ukŽad komunikacyjny i ukŽad zieleni, ze 

wskazaniem charakterystycznych elementów, wymia-

rów i rzCdnych oraz wzajemnych odlegŽoWci obiektów, w 

razie potrzeby zasady etapowania realizacji zabudowy 

i zagospodarowania obszaru.

11) Stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 

opŽatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym " stawka okreWlona w stosunku procen-

towym do wzrostu wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku 

z uchwaleniem planu miejscowego, bCd>ca podstaw> 

do okreWlenia jednorazowej opŽaty wnoszonej na rzecz 

gminy na zasadach okreWlonych w ustawie o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

USTALENIA OGÓLNE

§ 5

1. Zasady ochrony i ksztaŽtowania Žadu przestrzennego:

a) ksztaŽtowanie struktury przestrzennej z uwzglCdnieniem 

istniej>cego i planowanego zagospodarowania,

b) ksztaŽtowanie intensywnoWci, gabarytów oraz formy 

zabudowy jako zainwestowania podmiejskiego o cha-

rakterze ekstensywnym,

c) ksztaŽtowanie ogólnodostCpnych przestrzeni publicz-

nych (ulic i placów osiedlowych) oraz usŽug publicznych 

i komercyjnych (przede wszystkim osiedlowych) zaspo-

kajaj>cych potrzeby lokalnej spoŽecznoWci, tworz>cych 

warunki publicznej aktywnoWci mieszkaMców caŽego 

osiedla oraz ksztaŽtuj>cych tocsamoW5 miejsca.

2. Warunki wynikaj>ce z ochrony Wrodowiska przyrodnicze-

go:

a) obszar planu nie znajduje siC na terenie podlegaj>cym 

ochronie prawnej w zakresie ochrony Wrodowiska, przy-

rody i krajobrazu,

b) zakres uci>cliwoWci obiektów lub prowadzonej dziaŽal-

noWci nie moce powodowa5 przekroczenia standardów 

jakoWci Wrodowiska na terenach przylegŽych; zasiCg 

uci>cliwoWci winien by5 bezwzglCdnie ograniczony do 

granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuŽ praw-

ny, a znajduj>ce siC w nim pomieszczenia przeznaczone 

na pobyt ludzi, winny by5 wyposacone w techniczne 

Wrodki ochrony przed tymi uci>cliwoWciami.

3. Warunki wynikaj>ce z ochrony Wrodowiska kulturowego:

a) na obszarze opracowania planu nie wystCpuj> obiekty 

dziedzictwa kulturowego i zabytków lub dóbr kultury 

wspóŽczesnej podlegaj>ce ochronie prawnej.

4. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 

ksztaŽtowania przestrzeni publicznych:

a) Na obszarze planu ustala siC ukŽad przestrzeni ogólno-

dostCpnych skŽadaj>cy siC z:

! publicznej drogi lokalnej (ul.Miejskiej i ul.Brzozowej 
" oznaczonej symbolem 001.KDL) umocliwiaj>cej 

poŽ>czenie komunikacyjne drogi wojewódzkiej nr 213 

(SŽupsk " Celbowo) z terenem Redzikowa,

! publicznych planowanych dróg lokalnych oznaczo-
nych symbolami 048.KDL i 050.KDL umocliwiaj>cych 
poŽ>czenie komunikacyjne ul. Miejskiej z planowanym 
s>siednim osiedlem mieszkaniowym w granicach 
administracyjnych miasta SŽupska, mocliwoW5 prze-
prowadzenia linii komunikacji miejskiej/podmiejskiej 
drogami 048.KDL i 050.KDL,

! publicznych dróg dojazdowych: ul.Spacerowej 
(oznaczonej symbolem 002.KDD), ul.RzemieWlniczej 
(oznaczonej symbolem 005.KDD) i pozostaŽych pla-
nowanych dróg publicznych oznaczonych symbolami 
003.KDD i 004.KDD,

! publicznych ci>gów pieszych lub pieszo " rowero-

wych (oznaczonych symbolami 051.KDX, 052.KDX, 

039.KDX),

! publicznej zieleni wraz z urz>dzeniami rekreacyjno 
" sportowymi i usŽugami publicznymi z zakresu usŽug 

kultury, oWwiaty i wychowania (teren oznaczony sym-

bolem 37.ZP,US,UP).

b) Dla obszarów przestrzeni publicznych ustala siC:

! lokalizacjC obiektów maŽej architektury o jednakowym 
wyrazie architektonicznym na danym terenie,

! zakaz umieszczania noWników reklamowych na 
terenie pasa drogowego o powierzchni wiCkszej nic 
2 m2,

! lokalizacjC sŽupów reklamowych o jednakowym wy-
razie i formie architektonicznej na danym terenie,

! wyklucza siC lokalizacje obiektów tymczasowych,
! dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM technicznych za 

wyj>tkiem kontenerowych stacji transformatorowych, 
lokalizacjC kontenerowej stacji transformatorowej 
dopuszcza siC na terenie 37.ZP,US,UP,

! dopuszcza siC lokalizacjC zieleni z zachowaniem 
bezpieczeMstwa ruchu,
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c) szczegóŽowe zasady zagospodarowania dotycz>ce 
przestrzeni ogólnodostCpnych, odnosz>ce siC do po-
szczególnych terenów poŽoconych na obszarze opra-
cowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 6 
i § 7.

5. Parametry i wskaaniki ksztaŽtowania zabudowy oraz zasady 
zagospodarowania dla poszczególnych terenów okreWlono 
w kartach tych terenów w § 6

6. Ustalenia dotycz>ce zagospodarowania obszarów i obiek-
tów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
przepisów odrCbnych, w tym terenów górniczych, terenów 
naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroco-
nych osuwaniem siC mas ziemnych:
a) caŽy obszar planu poŽocony jest w streÞ e ograniczaj>cej 

dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz 
naturalnych, wynikaj>cych z projektowanego usytuo-
wania lotniska w Redzikowie; zagospodarowanie terenu 
zgodne z przepisami szczególnymi o warunkach jakie 
powinny speŽnia5 obiekty budowlane oraz naturalne 
w otoczeniu lotniska. Na terenie tym zabrania siC budo-
wy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mog> 
stanowi5 aródŽo cerowania ptaków a takce zabrania siC 
hodowania ptaków mog>cych stanowi5 zagrocenie dla 
ruchu lotniczego,

b) na obszarze objCtym planem nie ustala siC terenów 
górniczych,

c) na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny 
naracone na niebezpieczeMstwo powodzi oraz tereny 
zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych.

7. Ustalenia dotycz>ce zasad i warunków scalania i podziaŽu 
nieruchomoWci:
a) nie ustala siC szczegóŽowych zasad i warunków 

scalania i podziaŽu nieruchomoWci dokonywanych 
w trybie okreWlonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoWciami (Dz. U.z 2004 r. Nr 261 
poz. 2603 ze zm.),

b) szczegóŽowe zasady dokonywania podziaŽów geodezyj-
nych nieruchomoWci poŽoconych na obszarze opracowa-
nia planu okreWlono w kartach poszczególnych terenów 
w § 6,

c) ustalone w planie zasady podziaŽu terenów nie dotycz> 
wydzieleM geodezyjnych dla sieci i urz>dzeM infrastruk-
tury technicznej,

d) wydzielane dziaŽki gruntu pod drogi: 004.KDD, 007.KDW, 
012.KDW, 017.KDW, 018.KDW, 019.KDW, 020.KDW, 
021.KDW, 022.KDW, 024.KDW, 037.KDW, 047.KDD i 
048.KDL w oparciu o podziaŽy nieruchomoWci wskazane 
na rysunku planu; w przypadku korekty wschodnich 
lub zachodnich granic dziaŽek, wynikaj>cej z przepro-
wadzenia dokŽadnych pomiarów geodezyjnych, drogC 
nalecy wydzieli5 opieraj>c siC na aktualnych granicach 
nieruchomoWci z zachowaniem takiej samej odlegŽoWci 
linii rozgraniczaj>cych dróg od granic dziaŽek jak wska-
zane na rysunku planu,

e) dopuszcza siC na terenie zabudowanym wydzielenie 
mniejszej dziaŽki, nic przewiduje uchwaŽa, na poprawC 
warunków mieszkaniowych lub na poszerzenie drogi, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi,

f)  plan sankcjonuje istniej>ce podziaŽy geodezyjne, nie 
speŽniaj>ce standardów wielkoWci dziaŽek przewidy-
wanych uchwaŽ>, które zostaŽy zatwierdzone przed 
wejWciem w cycie niniejszego planu miejscowego.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji:
1) NadrzCdny ukŽad komunikacyjny (poza obszarem planu) 

stanowi droga wojewódzka nr 213 (SŽupsk-Celbowo), do 
której podŽ>czona jest ul.Miejska i ul. Spacerowa (w/w 

wŽ>czenia do drogi wojewódzkiej zlokalizowane s> poza 
obszarem planu).

2) Podstawowy ukŽad komunikacyjny stanowi> istniej>ce 
drogi gminne: ul. Miejska, ul. Spacerowa, ul RzemieWlni-
cza (drogi w granicach objCtych planem) oraz planowane 
drogi lokalne oznaczone na rysunku planu symbolem 
048.KDL i 050.KDL oraz planowane drogi dojazdowe 
oznaczone na rysunku planu symbolem 003.KDD i 004.
KDD; budowa nowych zjazdów, urz>dzeM infrastruktury, 
nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez zarz>d-
cC drogi.

3) Dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg wewnCtrznych 
(wyznaczonych na rysunku planu i oznaczonych sym-
bolami: 011.KDW, 012.KDW, 013.KDW, 014.KDW, 015.
KDW, 016.KDW, 017.KDW, 020.KDW, 021.KDW, 022.
KDW, 023.KDW, 024.KDW, 027.KDW, 028.KDW, 032.
KDW, 034.KDW, 040.KDW, 041.KDW, 042.KDW pod 
warunkiem objCcia jednym projektem podziaŽu i jedn> 
procedur> podziaŽu obszar oznaczony na rysunku planu 
jako minimalny zakres przestrzenny terenu, który nalecy 
obj>5 jednym projektem podziaŽu (zgodnie z ustaleniami 
w poszczególnych karatach terenów); stan prawny dróg 
wewnCtrznych, powinien zapewnia5 mocliwoW5 obsŽugi 
komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przylegŽych; 
projekt podziaŽu terenu ze zmienionym przebiegiem 
drogi (dróg) wewnCtrznych nalecy uzgodni5 z Wójtem 
Gminy SŽupsk.

4) W liniach rozgraniczaj>cych ulic i dróg nalecy przewi-
dzie5 budowC hydrantów przeciwpocarowych,

5) Na obszarze planu ustala siC ukŽad komunikacyjny wraz 
z jego parametrami oraz klasyÞ kacj>:
a) droga lokalna, publiczna, (ul. Miejska, ul.Brzozowa i 

planowane drogi 048.KDL i 050.KDL), jednojezdnio-
wa o dwóch pasach ruchu, oznaczona symbolem 
KDL, dla której ustala siC nastCpuj>ce zasady zago-
spodarowania:
! pas drogowy o minimalnej szerokoWci 15 m, w ob-

rCbie istniej>cych wydzieleM geodezyjnych ozna-
czonych na rysunku planu (odcinek ul.Brzozowej) 
minimalna szerokoW5 12 m,

! szerokoW5 jezdni: minimum 6,0 m,
! w pasie drogowym ustala siC obustronny chodnik 

o szerokoWci minimum 2,0 m,
! nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgra-

niczaj>cej drogi w odlegŽoWci 6 m, 8 m i 15 m 
" zgodnie z rysunkiem planu,

! dostCpnoW5 do terenów przylegŽych " ogranicze-

nie do niezbCdnego minimum bezpoWrednich 

wjazdów do indywidualnych posesji   ul.Miejskiej 

i ul.Brzozowej, dla pozostaŽych dróg " bez ogra-

niczeM,

! w pasie drogowym dopuszcza siC lokalizacjC zatok 
autobusowych komunikacji miejskiej,

! dopuszcza siC lokalizacjC zatok postojowych,
! nie dopuszcza siC parkowania przykrawCcnikowe-

go,
! zakaz umieszczania noWników reklamowych o 

powierzchni wiCkszej nic 2 m2,
b) droga dojazdowa, publiczna, (ul. Spacerowa, ul. Rze-

mieWlnicza i planowane drogi 003.KDD, 004.KDD), 
jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, oznaczona 
symbolem KDD, dla której ustala siC nastCpuj>ce 
zasady zagospodarowania:
! pas drogowy o minimalnej szerokoWci 15 m " zgod-

nie z rysunkiem planu,

! szerokoW5 jezdni: minimum 6,0 m,
! w pasie drogowym ustala siC obustronny chodnik 

o szerokoWci minimum 2,0 m,
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! nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgrani-
czaj>cej drogi wedŽug rysunku planu,

! dostCpnoW5 do terenów przylegŽych " ograniczenie 

do niezbCdnego minimum bezpoWrednich wjazdów 

do indywidualnych posesji z ul. Spacerowej, od 

pozostaŽych dróg " bez ograniczeM,

! w pasie drogowym dopuszcza siC lokalizacjC zatok 
autobusowych komunikacji miejskiej,

! dopuszcza siC parkowanie przykrawCcnikowe 
i lokalizacjC zatok postojowych,

! zakaz umieszczania noWników reklamowych 
o powierzchni wiCkszej nic 2 m2,

c) droga wewnCtrzna, oznaczona symbolem KDW, prze-
znaczenie terenu pod ulice odpowiadaj>ce ulicom 
dojazdowym lub ci>gom pieszo " jezdnym:

! pas drogowy o szerokoWci minimum 12 m, 10 m 
lub 8 m " wedŽug rysunku planu,

! dopuszcza siC przekrój drogi bez wydzielonej 
odrCbnie jezdni i chodnika, chyba ce regulacje w 
karcie terenu stanowi> inaczej,

! plan sankcjonuje istniej>ce wydzielenia geode-
zyjne dróg, nie speŽniaj>ce standardów wielkoWci 
przewidywanych uchwaŽ>,

! nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgra-
niczaj>cej drogi w odlegŽoWci 6 m oraz wedŽug 
rysunku planu,

! dostCpnoW5 do terenów przylegŽych " bez ograni-

czeM,

! zakaz umieszczania noWników reklamowych;
d) ci>g pieszy lub pieszo " rowerowy, publiczny, ozna-

czony symbolem KDX, z którego nie dopuszcza siC 

obsŽugi komunikacyjnej zabudowy,

! minimalna szerokoW5 5 m,
! zakaz umieszczania noWników reklamowych,
! nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgrani-

czaj>cej ci>gu pieszego w odlegŽoWci 4 m.
6) Ustala siC wskaaniki parkingowe do obliczania zapotrze-

bowania inwestycji na miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych:

 

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 
Minimalny wskaźnik 
miejsc postojowych 

1. 
Budynki mieszkalne jednorodzinne 
i  wielorodzinne 

1 mieszkanie 1 

2. Sklepy 
100 m

2
 powierzchni 

sprzedaży 
10 

3. Restauracje, kawiarnie, bary itp. 
100 miejsc 

konsumpcyjnych 
10 

4. Biura, urzędy, poczty, banki itp. 
100 m

2
 powierzchni 

użytkowej 
5 

5. 
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
prawne itp. 

100 m
2
 powierzchni 

użytkowej 
4 

6. Szkoły 
1 pomieszczenie do 

nauczania 
1,5 

7. Przedszkola, świetlice itp. 1 oddział 2 

8. 
Baseny pływackie, siłownia, inne obiekty 
sportu i rekreacji 

100 m
2
 powierzchni 

użytkowej 
5 

9. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 

 

7) Miejsca parkingowe i garace, o których mowa powycej, 
nalecy rozmieszcza5 w obrCbie dziaŽki budowlanej 
wyrócnionej dla budynków obsŽugiwanych lub terenu 
objCtego inwestycj>, chyba, ce regulacje w karcie terenu 
stanowi> inaczej.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodC: z istniej>cej i planowanej sieci 

wodoci>gowej przewodami usytuowanymi w pasach 
drogowych istniej>cych i planowanych dróg; w razie 
potrzeby dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury wodo-
ci>gowej poza liniami rozgraniczaj>cymi dróg, za zgod> 
wŽaWciciela gruntu,

2) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej przewodami grawitacyjnymi i tŽocz-
nymi usytuowanymi w pasach drogowych istniej>cych 
i planowanych dróg; odpŽyw Wcieków do planowanych 
kompaktowych przepompowni i przetŽoczenie Wcieków 
do kanaŽu w ul. Spacerowej; w razie potrzeby dopuszcza 
siC lokalizacjC infrastruktury poza liniami rozgraniczaj>-
cymi dróg, za zgod> wŽaWciciela gruntu,

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
! z dachów budynków " do gruntu w obrCbie dzia-

Žek,

! z powierzchni utwardzonych " powierzchniowo do 

studni chŽonnych (odbiorników wód opadowych) 

lokalizowanych na terenach publicznych (np. w pa-

sach drogowych ulic, na terenach zieleni publicznej) 

lub poprzez zastosowanie nawierzchni póŽprzepusz-

czalnych lub do kanalizacji deszczowej,

4) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej Wredniego i niskiego 

ciWnienia,

5) elektroenergetyka:

! aródŽo energii elektrycznej dla obszaru planu stanowi 
linia Wredniego napiCcia 15 kV; poniewac istniej>ca 
linia ma zbyt maŽ> rezerwC mocy ok.1,0 MW, warun-
kiem zaopatrzenia w energiC elektryczn> planowanej 
zabudowy jest przebudowa tej linii tak, aby mogŽa ona 
zapewni5 dostawC energii dla istniej>cych i planowa-
nych odbiorców; zakres rzeczowy tej przebudowy 
(od planowanego osiedla do GPZ #SŽupsk II$ przy 

ul Grunwaldzkiej w SŽupsku, czy tec na krótszym 

odcinku) nalecy okreWli5 w fazie projektowej,

! zasilanie w energiC elektryczn> odbywa5 siC bCdzie 
z istniej>cych i projektowanych stacji transformato-
rowych zasilanych istniej>cymi i planowanymi liniami 
SN 15kV; poszczególne obiekty zasilane bCd> liniami 
nn wyprowadzonymi z projektowanych stacji transfor-
matorowych; po wybudowaniu nowej linii SN 15 kV 
bCdzie mogŽa ulec likwidacji, koliduj>ca z planowanym 
zagospodarowaniem terenu linia napowietrzna SN 
15 kV przebiegaj>ca wzdŽuc ul. RzemieWlniczej oraz 
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odcinek napowietrznej linii SN15 kV przebiegaj>cej 
przez teren 19.MN i 20 MN,

� powinien ulec zmianie przebieg kablowej linii ener-
getycznej 15 kV obecnie przechodz>cej przez tereny 
30.MN,U, 29.MN, 27.MN, 26.MN i 20.MN ! przeŽoce-

nie na tereny wydzielonych pasów drogowych,

� przebudowa linii energetycznych zgodnie z obowi>-

zuj>cymi przepisami prawa,

� ostateczna iloW5 i lokalizacja stacji transformatoro-

wych oraz typ linii nn zalece5 bCdzie od zapotrze-

bowania mocy przez wŽaWcicieli poszczególnych 

obiektów,

� lokalizacjC nowych linii energetycznych nalecy prze-

widywa5 na terenach ogólnodostCpnych; projekto-

wane stacje nalecy lokalizowa5 na wydzielonych 

dziaŽkach,

� w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urz>-

dzeniami energetycznymi nalecy je przebudowa5 i 

dostosowa5 do projektowanego zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisa-

mi i normami,

� doprowadzenie energii elektrycznej do poszcze-

gólnych obiektów nalecy realizowa5 na podstawie 

warunków przyŽ>czenia okreWlonych przez zarz>dcC 

sieci,

� dopuszcza siC wprowadzenie innych elementów 

uzbrojenia w oparciu o obowi>zuj>ce przepisy, bez 

koniecznoWci wprowadzania zmian w planie,

  6) zaopatrzenie w ciepŽo: indywidualnie z nieemisyjnych 

lub niskoemisyjnych aródeŽ ciepŽa; wyklucza siC sto-

sowanie do ogrzewania kopalnych paliw staŽych; dla 

budynków wielorodzinnych zaleca siC wykonanie dla 

zespoŽu zabudowy kotŽowni zbiorczej zlokalizowanej 

w jednym z planowanych budynków i zasilanie z niej 

pozostaŽych budynków za pomoc> sieci cieplnych,

  7) gospodarka odpadami: zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami,

  8) zaopatrzenie w inne media: dopuszcza siC lokalizacjC 

i rozbudowC sieci telefonicznej i sieci telewizji kablowej 

w postaci kabla podziemnego w liniach rozgranicza-

j>cych dróg na warunkach okreWlonych przez zarz>-

dzaj>cego drogami; nie dopuszcza siC sieci telefonii 

komórkowej,

  9) realizacja zabudowy po uprzednim wykonaniu infra-

struktury technicznej zapewniaj>cej dostawC wody, 

energii elektrycznej i odprowadzenie Wcieków sanitar-

nych,

10) stopieM wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz 

zakres ewentualnej likwidacji wewnCtrznych sieci 

uzbrojenia terenu, urz>dzeM incynierskich i meliora-

cyjnych oraz stref ich uci>cliwoWci, znajduj>cych siC 

w obszarze planu, okreWli5 nalecy, stosownie do progra-

mu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w opar-

ciu o szczegóŽowe rozwi>zania projektowe, wynikaj>ce 

z technicznych warunków realizacji inwestycji.

10. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 

poŽoconych na obszarze opracowania planu:

a) zakazuje siC tymczasowego ucytkowania, zagospo-

darowania i urz>dzania terenu w sposób niezgodny 

z zasadami ustalonymi w planie, do czasu realizacji 

ustaleM planu dopuszcza siC dotychczasowe ucytko-

wanie terenów, bez mocliwoWci realizacji nowej zabu-

dowy zagrodowej, o ile regulacje w kartach terenów 

nie stanowi> inaczej.

11. Stawka procentowa, na podstawie której ustala siC opŽatC, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

dla poszczególnych terenów, których wartoW5 wzrosŽa 

zwi>zku z uchwaleniem planu wynosi 30%.

USTALENIA SZCZEGÓŸOWE

§ 6

  Ustalenia szczegóŽowe planu dla poszczególnych terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, nie bCd>cych terena-

mi komunikacji s> nastCpuj>ce:

Poz. 347
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1. KARTA TERENU  nr 1 

1 )  NUMER TERENU: –  1 2) POWIERZCHNIA: – 0,97 ha

2 .......................................1,59 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
a) domy jednorodzinne wolno stoj�ce lub w zabudowie bli niaczej (zakres funkcji wed!ug § 3 pkt 1). 

4) ZASADY OCHRONY "RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: przyjmuje si# poziom ha!asu 
w $rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow# mieszkaniow�.

5) PARAMETRY I WSKA%NIKI KSZTA&TOWANIA ZABUDOWY: 
b) dopuszczalna wysoko$':

- zabudowa mieszkaniowa – wysoko$' g!ównej kalenicy dachu od 6,0 m do 9,0 m; wysoko$' budynku 
do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja wy!�cznie jako poddasze u(ytkowe), wysoko$'
wbudowanych gara(y w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych mo(e by' ni(sza ni( 6 m, 

- zabudowa pozosta!a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si# podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko$' poziomu posadzki parteru:: 0,6 m 

powy(ej poziomu terenu. 
c) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, k�t nachylenia po!aci 
dachowych dla budynków bez poddasza u(ytkowego 25º- 35º oraz dla budynków z poddaszem 
u(ytkowym 35º- 45º, kalenica g!ówna równoleg!a do elewacji frontowej budynku; wysoko$' okapu 
w przedziale 2,8 - 4,5 m, 

- zabudowa pozosta!a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k�cie nachylenia po!aci 
dachowych 25º – 45º. 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- w odleg!o$ci 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drog� 001.KDL (ul.Miejska), 002.KDD 

(ul.Spacerowa) i 005.KDD (ul.Rzemie$lnicza), 
- w odleg!o$ci 6,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drogami wewn#trznymi, 
- dopuszcza si# lokalizacj# wolno stoj�cych budynków gospodarczych i gara(owych w odleg!o$ci nie 

mniejszej ni( 1,5 m od granicy z s�siedni� dzia!k� budowlan� $cian� bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwrócon� w stron# tej granicy, 

- dopuszcza si# lokalizacj# budynków gospodarczych i gara(owych bezpo$rednio przy granicy $cian�
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon� w stron# tej granicy, przylegaj�c� do istniej�cej 
$ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze $cian� bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon�
w stron# tej granicy albo wydano decyzj# o pozwoleniu na budow# tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow# jest wydawana równocze$nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

e) powierzchnia zabudowy: do 25% powierzchni dzia!ki budowlanej. 
f) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 40% powierzchni dzia!ki budowlanej. 
g) zaleca si# stosowanie naturalnych materia!ów budowlanych (w tym: konstrukcja szkieletowa, ceg!a

licowa, tynki) i naturalnej, stonowanej kolorystyki, wykluczone ok!adziny z PCV. 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) na 1 dzia!ce budowlanej mo(e znajdowa' si# maksymalnie 1 budynek mieszkalny, 
b) ustala si# teren urz�dze) elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o  powierzchni nie mniejszej 

ni( 50 m2, oznaczony symbolem E w obr#bie terenu 2.MN, którego lokalizacja i  wielko$' mog� by'
zmienione w uzgodnieniu z instytucj� eksploatuj�c� urz�dzenia elektroenergetyczne; w przypadku 
w!�czenia terenu oznaczonego symbolem E do terenu 2.MN, teren podlega ustaleniom obowi�zuj�cym 
dla 2.MN, 

c) ustala si# teren urz�dze) kanalizacji sanitarnej (przepompownia) oznaczony symbolem K w obr#bie
terenu 1.MN, którego lokalizacja i  wielko$' mog� by' zmienione w uzgodnieniu z instytucj�
eksploatuj�c� urz�dzenia kanalizacyjne; w przypadku w!�czenia terenu oznaczonego symbolem K do 
terenu 1.MN, teren podlega ustaleniom obowi�zuj�cym dla terenu 1.MN, 

d) przez teren 1.MN i 2.MN przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, która przewidziana jest 
do prze!o(enia; lokalizacja zabudowy w pobli(u linii energetycznej w  odleg!o$ci zgodnej z przepisami 
szczególnymi (poza wyznaczon� na rysunku planu stref� uci�(liwo$ci), po likwidacji napowietrznej linii 
15 kV lub jej skablowaniu wyznaczona strefa uci�(liwo$ci przestaje obowi�zywa',

e) zaleca si# stosowanie nawierzchni pó!przepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych do 
poszczególnych budynków oraz miejsc postojowych na wydzielonych dzia!kach. 

7) ZASADY OBS&UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS&UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
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a) drogi:  
- dojazd do terenu 1.MN od drogi 005.KDD (ul.Rzemie�lniczej), 006.KDW i 009.KDW, 
- dojazd do terenu 2.MN od drogi 005.KDD (ul.Rzemie�lniczej), 006.KDW i 010.KDW,  
- lokalizacja wjazdu na warunkach okre�lonych przez zarz dc! drogi, dopuszcza si! jeden wjazd na 

dzia"k!,
b) wymagania parkingowe w ramach w"asno�ci nieruchomo�ci: minimum 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie, w zakresie us"ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 
c) zaopatrzenie w wod!: z sieci wodoci gowej, 
d) odprowadzanie �cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr!bie dzia"ek,
f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
g) zaopatrzenie w energi! elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
h) zaopatrzenie w ciep"o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych #róde" ciep"a,
i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta"e warunki okre�lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ$OWE ZASADY PODZIA$U NIERUCHOMO%CI:
a) minimalna powierzchnia dzia"ki budowlanej: 800 m2,
b) minimalna szeroko�& frontu dzia"ki (nie dotyczy dzia"ek naro'nych): 20,0 m, 
c) nale'y zachowa& jednakow  szeroko�& dzia"ek po"o'onych w jednym ci gu wzd"u' ulicy z tolerancj 

10% (ustalenie to nie dotyczy dzia"ek naro'nych i przylegaj cych do "uku drogi ), 
d) k t po"o'enia granic dzia"ek w stosunku do pasa drogowego: 75º - 100º (nie dotyczy dzia"ek naro'nych 

i przylegaj cych do "uku drogi). 

9) USTALENIA DOTYCZ(CE WYMAGA) KSZTA$TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale'y d 'y& do znormalizowania jako�ci i wysoko�ci ogrodze*, szczególnie od frontu dzia"ki,
b) zakaz stosowania ogrodze* z prefabrykowanych elementów betonowych, 
c) wysoko�& ogrodzenia od frontu dzia"ki: 1,0-1,5 m. 

2. KARTA TERENU  nr 2 

1 )  NUMER TERENU:
– 3 2) POWIERZCHNIA: – 1,02 ha

4 .......................................1,11 ha

5 .......................................1,06 ha

6 .......................................0,93 ha

7 .......................................1,34 ha

8 .......................................1,02 ha

9 .......................................0,87 ha

10 .......................................0,65 ha

11 .......................................1,18 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
a) domy jednorodzinne wolno stoj ce lub w zabudowie bli#niaczej (zakres funkcji wed"ug § 3 pkt 1). 

4) ZASADY OCHRONY %RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: przyjmuje si! poziom ha"asu 
w �rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow! mieszkaniow .

5) PARAMETRY I WSKA+NIKI KSZTA$TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko�&:

- zabudowa mieszkaniowa – wysoko�& g"ównej kalenicy dachu od 6,0 m do 9,0 m; wysoko�& budynku 
do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja wy" cznie jako poddasze u'ytkowe), wysoko�&
wbudowanych gara'y w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych mo'e by& ni'sza ni' 6 m, 

- zabudowa pozosta"a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si! podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko�& poziomu posadzki parteru: 0,6 m 

powy'ej poziomu terenu. 
b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, k t nachylenia po"aci 
dachowych dla budynków bez poddasza u'ytkowego 25º- 35º oraz dla budynków z poddaszem 
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u�ytkowym 35º- 45º, kalenica g�ówna równoleg�a do elewacji frontowej budynku; wysoko ! okapu 
w przedziale 2,8 - 4,5 m, 

- zabudowa pozosta�a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k"cie nachylenia po�aci 
dachowych 25º – 45º. 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- od linii rozgraniczaj"cych z drog" 002.KDD (ul.Spacerowa) w granicy strefy uci"#liwo ci od linii SN 

15 kV wyznaczonej na rysunku planu; w przypadku likwidacji napowietrznej linii 15 kV lub jej 
skablowania - nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg�o ci 8,0 m od linii rozgraniczaj"cych z drog"
002.KDD, 

- w odleg�o ci 8,0 m od linii rozgraniczaj"cych z drog" 001.KDL (ul.Miejska), 
- w odleg�o ci 6,0 m od linii rozgraniczaj"cych z drogami wewn$trznymi, 
- dopuszcza si$ lokalizacj$ wolno stoj"cych budynków gospodarczych i gara#owych w odleg�o ci nie 

mniejszej ni# 1,5 m od granicy z s"siedni" dzia�k" budowlan"  cian" bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwrócon" w stron$ tej granicy, 

- dopuszcza si$ lokalizacj$ budynków gospodarczych i gara#owych bezpo rednio przy granicy  cian"
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon" w stron$ tej granicy, przylegaj"c" do istniej"cej 
 ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze  cian" bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon"
w stron$ tej granicy albo wydano decyzj$ o pozwoleniu na budow$ tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow$ jest wydawana równocze nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

d) powierzchnia zabudowy: do 25% powierzchni dzia�ki budowlanej. 
e) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 40% powierzchni dzia�ki budowlanej. 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) na 1 dzia�ce budowlanej mo#e znajdowa! si$ maksymalnie 1 budynek mieszkalny, 
b) ustala si$ teren urz"dze% elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o  powierzchni nie mniejszej 

ni# 50 m2, oznaczony symbolem E w obr$bie terenu 4.MN, którego lokalizacja i  wielko ! mog" by!
zmienione w uzgodnieniu z instytucj" eksploatuj"c" urz"dzenia elektroenergetyczne; w przypadku 
w�"czenia terenu oznaczonego symbolem E do terenu 4.MN, teren podlega ustaleniom obowi"zuj"cym 
dla 4.MN, 

c) przez teren 3.MN, 4.MN i 5.MN przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, lokalizacja 
zabudowy w pobli#u linii energetycznej w  odleg�o ci zgodnej z przepisami szczególnymi (poza 
wyznaczon" na rysunku planu stref" uci"#liwo ci), w przypadku likwidacji napowietrznej linii 15 kV lub jej 
skablowania wyznaczona strefa uci"#liwo ci przestaje obowi"zywa!,

d) dopuszcza si$ zmian$ przebiegu drogi 011.KDW pod warunkiem obj$cia jednym projektem podzia�u
i jedn" procedur" podzia�u obszar oznaczony na rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 
terenu obejmuj"cy cz$ ! terenu 3.MN, cz$ ! terenu 4.MN oraz teren drogi 011.KDW, 

e) dopuszcza si$ zmian$ przebiegu dróg 012.KDW i/lub 013.KDW pod warunkiem obj$cia jednym 
projektem podzia�u i jedn" procedur" podzia�u obszar oznaczony na rysunku planu jako minimalny 
zakres przestrzenny terenu obejmuj"cy cz$ ! terenu 4.MN, teren 5.MN i 6.MN oraz teren dróg 012.KDW 
i 013.KDW; 

f) dopuszcza si$ zmian$ przebiegu dróg 014.KDW i/lub 015.KDW i/lub 016.KDW i/lub 017.KDW pod 
warunkiem obj$cia jednym projektem podzia�u i jedn" procedur" podzia�u obszaru oznaczonego na 
rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny terenu obejmuj"cy cz$ ! terenu 7.MN, teren 8.MN, 
9.MN, 10.MN i 11.MN oraz teren dróg 014.KDW, 015.KDW, 016.KDW i 017.KDW, 

g) dopuszcza si$ zmian$ przebiegu w/w dróg wewn$trznych pod warunkiem zachowania minimalnej 
szeroko ci drogi 10,0 m, a w przypadku zastosowania tzw. drogi  „ lepej” – zako%czenia jej placem 
nawrotowym o minimalnych wymiarach 13,5 m x 13,5 m, projekt podzia�u terenu ze zmienionym 
przebiegiem drogi (dróg) wewn$trznych nale#y uzgodni! z Wójtem Gminy S�upsk,

h) zaleca si$ stosowanie nawierzchni pó�przepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych do 
poszczególnych budynków oraz miejsc postojowych na wydzielonych dzia�kach. 

7) ZASADY OBS&UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS&UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs�uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn$trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre lonych przez zarz"dc$ drogi, dopuszcza si$ jeden wjazd na dzia�k$,
b) ograniczenie do niezb$dnego minimum bezpo rednich wjazdów do indywidualnych posesji z ul.Miejskiej 

i ul.Spacerowej, 
c) wymagania parkingowe w ramach w�asno ci nieruchomo ci: minimum 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie, w zakresie us�ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 
d) zaopatrzenie w wod$: z sieci wodoci"gowej, 
e) odprowadzanie  cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr$bie dzia�ek,
g) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
h) zaopatrzenie w energi$ elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
i) zaopatrzenie w ciep�o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych 'róde� ciep�a,
j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
k) pozosta�e warunki okre lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ&OWE ZASADY PODZIA&U NIERUCHOMO(CI

Poz. 347
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a) minimum powierzchnia dzia�ki budowlanej: 800 m2
,

b) minimum szeroko ! frontu dzia�ki (nie dotyczy dzia�ek naro"nych): 20,0 m, 
c) nale"y zachowa! jednakow# szeroko ! dzia�ek po�o"onych w jednym ci#gu wzd�u" ulicy z tolerancj#

10% (ustalenie to nie dotyczy dzia�ek naro"nych i przylegaj#cych do �uku drogi ), 
d) k#t po�o"enia granic dzia�ek w stosunku do pasa drogowego :75º - 110º (nie dotyczy dzia�ek naro"nych 

i przylegaj#cych do �uku drogi oraz istniej#cych wydziele$).

9) USTALENIA DOTYCZ%CE WYMAGA& KSZTA'TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale"y d#"y! do znormalizowania jako ci i wysoko ci ogrodze$, szczególnie od frontu dzia�ki,
b) zakaz stosowania ogrodze$ z prefabrykowanych elementów betonowych, 
c) wysoko ! ogrodzenia od frontu dzia�ki: 1,0-1,5 m. 

3. KARTA TERENU  nr 3 

1 )  NUMER TERENU: –  12 2) POWIERZCHNIA: – 1,30 ha 

13 ....................................0,63 ha 

14 ....................................1,59 ha 

15 ....................................0,96 ha 

16 ....................................0,96 ha 

17 ....................................0,99 ha 

18 ....................................1,87 ha 

21 ....................................1,02 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
a) domy jednorodzinne wolno stoj#ce lub w zabudowie bli(niaczej (zakres funkcji wed�ug § 3 pkt 1), 
b) dopuszcza si) dodatkowo realizacj) zabudowy jednorodzinnej szeregowej do 4 segmentów na terenach:  

- wzd�u" drogi 004.KDD na terenach 14.MN, 16.MN, 17.MN i 18.MN, 
- na terenie 21.MN, 

c) dla wydzielonych dzia�ek budowlanych na terenach 14.MN, 16.MN i 21.MN wskazanych na rysunku 
planu (za�#cznik nr 1 do niniejszej uchwa�y) zalecana jest lokalizacja us�ug osiedlowych, na tych 
terenach dopuszcza si) lokalizacj) us�ug ró"nych (us�ugi nie  zak�ócaj#ce funkcji mieszkaniowej) z 
zakresu funkcji okre lonych § 3 pkt 2; funkcja us�ugowa na tych dzia�kach mo"e wyst)powa!
samodzielnie lub mo"e towarzyszy! zabudowie mieszkalnej lub jako funkcja wbudowana w budynku 
mieszkalnym: nie ustala si) procentu udzia�u funkcji us�ugowej w budynku mieszkalnym; powierzchnia 
sprzeda"y w budynkach do 400 m2

.

5) ZASADY OCHRONY *RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) przyjmuje si) poziom ha�asu w  rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow)

mieszkaniow#,
b) zakres uci#"liwo ci obiektów lub prowadzonej dzia�alno ci nie mo"e powodowa! przekroczenia 

standardów jako ci  rodowiska na terenach s#siednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszym 
Planie przeznaczenia poszczególnych terenów; zasi)g uci#"liwo ci winien by! bezwzgl)dnie 
ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytu� prawny, a znajduj#ce si) w nim 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by! wyposa"one w techniczne  rodki ochrony przed 
tymi uci#"liwo ciami.

6) PARAMETRY I WSKA+NIKI KSZTA'TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko !:

- zabudowa mieszkaniowa, mieszkalno – us�ugowa i us�ugowa  – wysoko ! g�ównej kalenicy dachu 
od 6,0 m do 9,0 m; wysoko ! budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja 
wy�#cznie jako poddasze u"ytkowe), wysoko ! wbudowanych gara"y w jednorodzinnych budynkach 
mieszkalnych mo"e by! ni"sza ni" 6 m, 

- zabudowa pozosta�a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si) podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko ! poziomu posadzki parteru: 0,6 m 

powy"ej poziomu terenu. 
b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa, mieszkalno – us�ugowa i us�ugowa: dach dwu – lub wielospadowy, 
symetryczny, k#t nachylenia po�aci dachowych dla budynków bez poddasza u"ytkowego 25º- 35º 

Poz. 347
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oraz dla budynków z poddaszem u�ytkowym 35º- 45º, kalenica g ówna równoleg a do elewacji 
frontowej budynku; wysoko!" okapu w przedziale 2,8 - 4,5 m, 

- zabudowa pozosta a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k#cie nachylenia po aci 
dachowych 25º – 45º. 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- od linii rozgraniczaj#cych z drog# 002.KDD (ul.Spacerowa) w granicy strefy uci#�liwo!ci od linii SN 

15 kV wyznaczonej na rysunku planu; w przypadku likwidacji napowietrznej linii 15 kV lub jej 
skablowania - nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o!ci 8,0 m od linii rozgraniczaj#cych z drog#
002.KDD, 

- w odleg o!ci 8,0 m od linii rozgraniczaj#cych z drog# 001.KDL (ul.Miejska), 
- w odleg o!ci 6,0 m od linii rozgraniczaj#cych z drogami wewn$trznymi, 
- dopuszcza si$ lokalizacj$ wolno stoj#cych budynków gospodarczych i gara�owych w odleg o!ci nie 

mniejszej ni� 1,5 m od granicy z s#siedni# dzia k# budowlan# !cian# bez otworów okiennych i 
drzwiowych zwrócon# w stron$ tej granicy, 

- dopuszcza si$ lokalizacj$ budynków gospodarczych i gara�owych bezpo!rednio przy granicy !cian#
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon# w stron$ tej granicy, przylegaj#c# do istniej#cej 
!ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze !cian# bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon#
w stron$ tej granicy albo wydano decyzj$ o pozwoleniu na budow$ tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow$ jest wydawana równocze!nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

d) obowi#zuj#ce linie zabudowy:
- na terenie 21.MN w odleg o!ci 10,0 m od linii rozgraniczaj#cej drogi 004.KDD i 007.KDW, 
- na cz$!ci terenu 14.MN i 16.MN w odleg o!ci 20 m od linii rozgraniczaj#cej drogi 004.KDD – 

zgodnie z rysunkiem planu (za #cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa y). 
e) powierzchnia zabudowy:

- dla zabudowy mieszkaniowej wolno stoj#cej i bli%niaczej do 25% powierzchni dzia ki budowlanej, 
- dla zabudowy us ugowej, mieszkalno – us ugowej i mieszkaniowej szeregowej do 35% powierzchni 

dzia ki budowlanej. 
f) powierzchnia biologicznie czynna:

- dla zabudowy mieszkaniowej wolno stoj#cej i bli%niaczej - minimum 40% powierzchni dzia ki
budowlanej, 

- dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej  - minimum 30% powierzchni dzia ki budowlanej, 
- dla zabudowy us ugowej i mieszkalno – us ugowej – minimum 20% powierzchni dzia ki budowlanej. 

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) na 1 dzia ce budowlanej mo�e znajdowa" si$ maksymalnie 1 budynek mieszkalny lub mieszkalno – 

us ugowy, 
b) na wydzielonych dzia kach budowlanych na terenach 14.MN, 16.MN i 21.MN wskazanych na rysunku 

planu (za #cznik nr 1 do niniejszej uchwa y) jako zalecanych pod lokalizacj$ us ug osiedlowych, 
dopuszcza si$ lokalizacj$ maksymalnie 2 budynków (oprócz budynków gospodarczych i gara�y): 
1 mieszkalnego lub mieszkalno - us ugowego + 1 us ugowego, 

c) przez teren 12.MN, 13.MN i 14.MN przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, lokalizacja 
zabudowy w pobli�u linii energetycznej w  odleg o!ci zgodnej z przepisami szczególnymi (poza 
wyznaczon# na rysunku planu stref# uci#�liwo!ci), w przypadku likwidacji napowietrznej linii 15 kV lub jej 
skablowania wyznaczona strefa uci#�liwo!ci przestaje obowi#zywa",

d) dopuszcza si$ zmian$ przebiegu dróg 020.KDW i/lub 021.KDW pod warunkiem obj$cia jednym 
projektem podzia u i jedn# procedur# podzia u obszar oznaczony na rysunku planu jako minimalny 
zakres przestrzenny terenu obejmuj#cy terenu 12.MN, 13.MN i 14.MN oraz teren dróg 020.KDW 
i 021.KDW, 

e) dopuszcza si$ zmian$ przebiegu dróg 022.KDW i/lub 023.KDW i/lub 024.KDW pod warunkiem obj$cia
jednym projektem podzia u i jedn# procedur# podzia u obszar oznaczony na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu obejmuj#cy teren 15.MN,16.MN, 17.MN i 18.MN oraz teren dróg 
022.KDW, 023.KDW i 024.KDW, 

f) dopuszcza si$ zmian$ przebiegu w/w dróg wewn$trznych pod warunkiem zachowania minimalnej 
szeroko!ci drogi 10,0 m, a w przypadku zastosowania tzw. drogi  „!lepej” – zako&czenia jej placem 
nawrotowym o minimalnych wymiarach 13,5 m x 13,5 m, projekt podzia u terenu ze zmienionym 
przebiegiem drogi (dróg) wewn$trznych nale�y uzgodni" z Wójtem Gminy S upsk,

g) zaleca si$ stosowanie nawierzchni pó przepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych do 
poszczególnych budynków oraz miejsc postojowych na wydzielonych dzia kach. 

8) ZASADY OBS'UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS'UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn$trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre!lonych przez zarz#dc$ drogi, dopuszcza si$ jeden wjazd na dzia k$ przeznaczon# tylko pod 
zabudow$ mieszkaniow#, nie ogranicza si$ ilo!ci wjazdów dla zabudowy mieszkalno – us ugowej 
i us ugowej, 

b) ograniczenie do niezb$dnego minimum bezpo!rednich wjazdów do indywidualnych posesji z ul.Miejskiej 
i ul.Spacerowej, 

c) wymagania parkingowe w ramach w asno!ci nieruchomo!ci: minimum 1 miejsce postojowe na 
1 mieszkanie, w zakresie us ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 
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d) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci gowej, 
e) odprowadzanie !cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr�bie dzia"ek,
g) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
h) zaopatrzenie w energi� elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
i) zaopatrzenie w ciep"o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych #róde" ciep"a,
j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
k) pozosta"e warunki okre!lono w § 5 ust.9. 

9) SZCZEGÓ$OWE ZASADY PODZIA$U NIERUCHOMO%CI
a) minimalna powierzchnia dzia"ki budowlanej: 

- zabudowa jednorodzinna wolno stoj ca i bli#niacza: 800 m2,
- zabudowa jednorodzinna szeregowa: 240 m2,

b) minimalna szeroko!& frontu dzia"ki (nie dotyczy dzia"ek naro'nych): 
- zabudowa jednorodzinna wolno stoj ca i bli#niacza: 20 m, 
- zabudowa jednorodzinna szeregowa: 8 m, 

c) nale'y zachowa& jednakow  szeroko!& dzia"ek po"o'onych w jednym ci gu wzd"u' ulicy z tolerancj 
10% (ustalenie to nie dotyczy dzia"ek naro'nych i przylegaj cych do "uku drogi ), 

d) k t po"o'enia granic dzia"ek w stosunku do pasa drogowego: 75º - 110º (nie dotyczy dzia"ek naro'nych 
i przylegaj cych do "uku drogi oraz istniej cych wydziele().

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA$TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale'y d 'y& do znormalizowania jako!ci i wysoko!ci ogrodze(, szczególnie od frontu dzia"ki,
b) zakaz stosowania ogrodze( z prefabrykowanych elementów betonowych, 
c) wysoko!& ogrodzenia od frontu dzia"ki: 1,0-1,5 m. 

4. KARTA TERENU  nr 4 

1 )  NUMER TERENU: –  19 2) POWIERZCHNIA: – 0,78 ha

20 .......................................0,88 ha

22 ......................................1,12 ha

23 ......................................1,19 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
a) domy jednorodzinne wolno stoj�ce lub w zabudowie bli niaczej  lub w zabudowie szeregowej do 

4 segmentów (zakres funkcji wed!ug § 3 pkt 1). 

4) ZASADY OCHRONY "RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: przyjmuje si# poziom ha!asu
w $rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow# mieszkaniow�.

5) PARAMETRY I WSKA%NIKI KSZTA&TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko$':

- zabudowa mieszkaniowa – wysoko$' g!ównej kalenicy dachu od 6,0 m do 9,0 m; wysoko$' budynku 
do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja wy!�cznie jako poddasze u(ytkowe), wysoko$'
wbudowanych gara(y w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych mo(e by' ni(sza ni( 6 m, 

- zabudowa pozosta!a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si# podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko$' poziomu posadzki parteru: 0,6 m 

powy(ej poziomu terenu. 
b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, k�t nachylenia po!aci 
dachowych dla budynków bez poddasza u(ytkowego 25º- 35º oraz dla budynków z poddaszem 
u(ytkowym 35º- 45º, kalenica g!ówna równoleg!a do elewacji frontowej budynku; wysoko$' okapu 
w przedziale 2,8 - 4,5 m, 

- zabudowa pozosta!a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k�cie nachylenia po!aci 
dachowych 25º – 45º. 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- od linii rozgraniczaj�cych z drog� 002.KDD (ul.Spacerowa) w granicy strefy uci�(liwo$ci od linii SN 

15 kV wyznaczonej na rysunku planu; w przypadku likwidacji napowietrznej linii 15 kV lub jej 
skablowania - nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg!o$ci 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drog�
002.KDD, 

- w odleg!o$ci 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drog� 001.KDL (ul.Miejska), 
- w odleg!o$ci 6,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drogami wewn#trznymi i drog� 004.KDD, 
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- dopuszcza si� lokalizacj� wolno stoj cych budynków gospodarczych i gara!owych w odleg"o#ci nie 
mniejszej ni! 1,5 m od granicy z s siedni  dzia"k  budowlan #cian  bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwrócon  w stron� tej granicy, 

- dopuszcza si� lokalizacj� budynków gospodarczych i gara!owych bezpo#rednio przy granicy #cian 
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon  w stron� tej granicy, przylegaj c  do istniej cej 
#ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze #cian  bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon 
w stron� tej granicy albo wydano decyzj� o pozwoleniu na budow� tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow� jest wydawana równocze#nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

d) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj cej i bli$niaczej do 25% powierzchni dzia"ki budowlanej, 
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej do 35% powierzchni dzia"ki budowlanej. 

e) powierzchnia biologicznie czynna:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj cej i bli$niaczej – minimum 40% powierzchni dzia"ki

budowlanej, 
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej – minimum 30% powierzchni dzia"ki budowlanej. 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) na 1 dzia"ce budowlanej mo!e znajdowa% si� maksymalnie 1 budynek mieszkalny, 
b) ustala si� teren urz dze& elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o  powierzchni nie mniejszej 

ni! 50 m2, oznaczony symbolem E w obr�bie terenu 22.MN, którego lokalizacja i  wielko#% mog  by%
zmienione w uzgodnieniu z instytucj  eksploatuj c  urz dzenia elektroenergetyczne; w przypadku 
w" czenia terenu oznaczonego symbolem E do terenu 22.MN, teren podlega ustaleniom obowi zuj cym 
dla 22.MN, 

c) przez teren 19.MN i 20.MN przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, lokalizacja zabudowy 
w pobli!u linii energetycznej w  odleg"o#ci zgodnej z przepisami szczególnymi (poza wyznaczon  na 
rysunku planu stref  uci !liwo#ci), w przypadku likwidacji napowietrznej linii 15 kV lub jej skablowania 
wyznaczona strefa uci !liwo#ci przestaje obowi zywa%,

d) przez teren 20.MN przebiega kablowa linia energetyczna SN 15 kV, która przewidziana jest do 
prze"o!enia; lokalizacja zabudowy w pobli!u linii energetycznej w  odleg"o#ci nie mniejszej ni! 1 m, 
lokalizacj� zabudowy w pobli!u linii energetycznej nale!y uzgodni% z zak"adem energetycznym, 

e) dopuszcza si� zmian� przebiegu drogi 027.KDW pod warunkiem obj�cia jednym projektem podzia"u
i jedn  procedur  podzia"u obszar oznaczony na rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 
terenu obejmuj cy teren 19.MN i 20.MN oraz teren drogi 027.KDW, 

f) dopuszcza si� zmian� przebiegu drogi 028.KDW pod warunkiem obj�cia jednym projektem podzia"u
i jedn  procedur  podzia"u obszar oznaczony na rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 
terenu obejmuj cy teren 22.MN i 23.MN oraz teren drogi 028.KDW, 

g) dopuszcza si� zmian� przebiegu w/w dróg wewn�trznych pod warunkiem zachowania minimalnej 
szeroko#ci drogi 10,0 m, a w przypadku zastosowania tzw. drogi  „#lepej” – zako&czenia jej placem 
nawrotowym o minimalnych wymiarach 13,5 m x 13,5 m, projekt podzia"u terenu ze zmienionym 
przebiegiem drogi (dróg) wewn�trznych nale!y uzgodni% z Wójtem Gminy S"upsk,

h) zaleca si� stosowanie nawierzchni pó"przepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych do 
poszczególnych budynków oraz miejsc postojowych na wydzielonych dzia"kach. 

7) ZASADY OBS'UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS'UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs"uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn�trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre#lonych przez zarz dc� drogi, dopuszcza si� jeden wjazd na dzia"k�,
b) nie dopuszcza si� bezpo#rednich wjazdów do indywidualnych posesji z ul.Miejskiej i ul.Spacerowej, 
c) wymagania parkingowe w ramach w"asno#ci nieruchomo#ci: minimum 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie, w zakresie us"ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 
d) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci gowej, 
e) odprowadzanie #cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr�bie dzia"ek,
g) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
h) zaopatrzenie w energi� elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
i) zaopatrzenie w ciep"o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych $róde" ciep"a,
j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
k) pozosta"e warunki okre#lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ'OWE ZASADY PODZIA'U NIERUCHOMO(CI
a) minimalna powierzchnia dzia"ki budowlanej: 

- zabudowa jednorodzinna wolno stoj ca i bli$niacza: 800 m2,
- zabudowa jednorodzinna szeregowa: 240 m2,

b) minimalna szeroko#% frontu dzia"ki:
- zabudowa jednorodzinna wolno stoj ca i bli$niacza: 20 m (nie dotyczy dzia"ek naro!nych), 
- zabudowa jednorodzinna szeregowa: 8 m, 

c) nale!y zachowa% jednakow  szeroko#% dzia"ek po"o!onych w jednym ci gu wzd"u! ulicy z tolerancj 
10% (ustalenie to nie dotyczy dzia"ek naro!nych i przylegaj cych do "uku drogi ), 
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d) k�t po o!enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego :75º - 110º (nie dotyczy dzia ek naro!nych 
i przylegaj�cych do  uku drogi oraz istniej�cych wydziele").

9) USTALENIA DOTYCZ#CE WYMAGA$ KSZTA%TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale!y d�!y& do znormalizowania jako'ci i wysoko'ci ogrodze", szczególnie od frontu dzia ki,
b) zakaz stosowania ogrodze" z prefabrykowanych elementów betonowych, 
c) wysoko'& ogrodzenia od frontu dzia ki: 1,0-1,5 m. 

5. KARTA TERENU  nr 5 

1 )  NUMER TERENU: – 25 2) POWIERZCHNIA: – 0,13 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

Ls – tereny le�ne

4) ZASADY OCHRONY (RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: zgodnie z przepisami ogólnymi. 

5) PARAMETRY I WSKA)NIKI KSZTA%TOWANIA ZABUDOWY: zakaz zabudowy. 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) przez teren 25.Ls przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, 
b) dopuszcza si* przeprowadzenie przez tereny le'ne infrastruktury liniowej na warunkach okre'lonych 

przez zarz�dzaj�cego lasem, 
c) dopuszcza si* realizacj* drogi le'nej utwardzonej, 
d) dopuszcza si* lokalizacj* miejsc wypoczynku, 'cie!ek rowerowych i pieszych zgodnie z przepisami 

szczegó owymi. 

7) ZASADY OBS%UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS%UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drog* 002.KDD (ul.Spacerowa) i drog* wewn*trzn� 037.KDW, 
b) obs uga w zakresie infrastruktury technicznej – nie ustala si*.

8) SZCZEGÓ%OWE ZASADY PODZIA%U NIERUCHOMO(CI: nie ustala si*.

9) USTALENIA DOTYCZ#CE WYMAGA$ KSZTA%TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala si*.

6. KARTA TERENU  nr 6 

1 )  NUMER TERENU:
– 24 2) POWIERZCHNIA: – 1,73 ha

26 ..........................................1,20 ha

27 .........................................1,24 ha

28 .........................................1,11 ha

29 .........................................1,06 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
a) domy jednorodzinne wolno stoj�ce lub w zabudowie bli+niaczej (zakres funkcji wed ug § 3 pkt 1), 
b) wzd u! drogi 007.KDW na terenach 24.MN, 26.MN, 27.MN i 28.MN dopuszcza si* dodatkowo realizacj*

zabudowy jednorodzinnej szeregowej do 4 segmentów (zakres funkcji wed ug § 3 pkt 1), 
c) dla wydzielonych dzia ek budowlanych na terenach 26.MN i 27.MN wskazanych na rysunku planu 

(za �czniku nr 1 do niniejszej uchwa y) zalecana jest lokalizacja us ug osiedlowych, na tych terenach 
dopuszcza si* lokalizacj* us ug ró!nych (us ugi nie  zak ócaj�ce funkcji mieszkaniowej) z zakresu funkcji 
okre'lonych § 3 pkt 2; funkcja us ugowa na tych dzia kach mo!e wyst*powa& samodzielnie lub mo!e
towarzyszy& zabudowie mieszkalnej lub jako funkcja wbudowana w budynku mieszkalnym: nie ustala si*
procentu udzia u funkcji us ugowej w budynku mieszkalnym; powierzchnia sprzeda!y w budynkach do 
400 m2.

4) ZASADY OCHRONY (RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
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a) przyjmuje si� poziom ha asu w !rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow�
mieszkaniow",

b) zakres uci"#liwo!ci obiektów lub prowadzonej dzia alno!ci nie mo#e powodowa$ przekroczenia 
standardów jako!ci !rodowiska na terenach s"siednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszym 
Planie przeznaczenia poszczególnych terenów; zasi�g uci"#liwo!ci winien by$ bezwzgl�dnie 
ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytu  prawny, a znajduj"ce si� w nim 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by$ wyposa#one w techniczne !rodki ochrony przed 
tymi uci"#liwo!ciami.

5) PARAMETRY I WSKA%NIKI KSZTA&TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko!$:

- zabudowa mieszkaniowa, mieszkalno – us ugowa i us ugowa  – wysoko!$ g ównej kalenicy dachu 
od 6,0 m do 9,0 m; wysoko!$ budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja 
wy "cznie jako poddasze u#ytkowe), wysoko!$ wbudowanych gara#y w jednorodzinnych budynkach 
mieszkalnych mo#e by$ ni#sza ni# 6 m, 

- zabudowa pozosta a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si� podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko!$ poziomu posadzki parteru: 0,6 m 

powy#ej poziomu terenu. 
b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa, mieszkalno – us ugowa i us ugowa: dach dwu – lub wielospadowy, 
symetryczny, k"t nachylenia po aci dachowych dla budynków bez poddasza u#ytkowego 25º- 35º 
oraz dla budynków z poddaszem u#ytkowym 35º- 45º, kalenica g ówna równoleg a do elewacji 
frontowej budynku; wysoko!$ okapu w przedziale 2,8 - 4,5 m, 

- zabudowa pozosta a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k"cie nachylenia po aci 
dachowych 25º – 45º. 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- od linii rozgraniczaj"cych z drog" 002.KDD (ul.Spacerowa) w granicy strefy uci"#liwo!ci od linii SN 

15 kV wyznaczonej na rysunku planu; w przypadku likwidacji napowietrznej linii 15 kV lub jej 
skablowania - nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o!ci 8,0 m od linii rozgraniczaj"cych z drog"
002.KDD, 

- w odleg o!ci 8,0 m od linii rozgraniczaj"cych z drog" 001.KDL (ul.Miejska), 
- w odleg o!ci 6,0 m od linii rozgraniczaj"cych z drogami wewn�trznymi, 
- w odleg o!ci 12 m od granicy z lasem (od linii rozgraniczaj"cej z terenem 25.Ls), 
- dopuszcza si� lokalizacj� wolno stoj"cych budynków gospodarczych i gara#owych w odleg o!ci nie 

mniejszej ni# 1,5 m od granicy z s"siedni" dzia k" budowlan" !cian" bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwrócon" w stron� tej granicy, 

- dopuszcza si� lokalizacj� budynków gospodarczych i gara#owych bezpo!rednio przy granicy !cian"
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon" w stron� tej granicy, przylegaj"c" do istniej"cej 
!ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze !cian" bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon"
w stron� tej granicy albo wydano decyzj� o pozwoleniu na budow� tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow� jest wydawana równocze!nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

d) obowi"zuj"ce linie zabudowy:
- na cz�!ci terenu 26.MN i 27.MN w odleg o!ci 16 m od linii rozgraniczaj"cej drogi 007.KDW – 

zgodnie z rysunkiem planu (za "cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa y). 
e) powierzchnia zabudowy:

- dla zabudowy mieszkaniowej wolno stoj"cej i bli'niaczej do 25% powierzchni dzia ki budowlanej, 
- dla zabudowy us ugowej, mieszkalno – us ugowej i mieszkalnej szeregowej do 35% powierzchni 

dzia ki budowlanej. 
f) powierzchnia biologicznie czynna:

- dla zabudowy mieszkaniowej – minimum 40% powierzchni dzia ki budowlanej, 
- zabudowy mieszkaniowej szeregowej  - minimum 30% powierzchni dzia ki budowlanej, 
- dla zabudowy us ugowej i mieszkalno – us ugowej – minimum 20% powierzchni dzia ki budowlanej. 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) na 1 dzia ce budowlanej mo#e znajdowa$ si� maksymalnie 1 budynek mieszkalny lub mieszkalno – 

us ugowy, 
b) na wydzielonych dzia kach budowlanych na terenach 26.MN i 27.MN wskazanych na rysunku planu 

(za "cznik nr 1 do niniejszej uchwa y) jako zalecanych pod lokalizacj� us ug osiedlowych, dopuszcza si�
lokalizacj� maksymalnie 2 budynków (oprócz budynków gospodarczych i gara#y): 1 mieszkalnego lub 
mieszkalno - us ugowego + 1 us ugowego, 

c) przez teren 24.MN przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, lokalizacja zabudowy w pobli#u
linii energetycznej w  odleg o!ci zgodnej z przepisami szczególnymi (poza wyznaczon" na rysunku planu 
stref" uci"#liwo!ci), w przypadku likwidacji napowietrznej linii 15 kV lub jej skablowania wyznaczona 
strefa uci"#liwo!ci przestaje obowi"zywa$,

d) przez teren 27.MN i 29.MN przebiega kablowa linia energetyczna SN 15 kV, która przewidziana jest do 
prze o#enia; lokalizacja zabudowy w pobli#u linii energetycznej w  odleg o!ci nie mniejszej ni# 1 m, 
lokalizacj� zabudowy w pobli#u linii energetycznej nale#y uzgodni$ z zak adem energetycznym, 
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e) ustala si� teren urz dze! elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o  powierzchni nie mniejszej 
ni" 50 m2, oznaczony symbolem E w obr�bie terenu 24.MN, których lokalizacja i  wielko#$ mog  by$
zmienione w uzgodnieniu z instytucj  eksploatuj c  urz dzenia elektroenergetyczne; w przypadku 
w% czenia terenu oznaczonego symbolem E do terenu 24.MN, teren podlega ustaleniom obowi zuj cym 
dla 24.MN, 

f) dopuszcza si� zmian� przebiegu drogi 032.KDW pod warunkiem obj�cia jednym projektem podzia%u
i jedn  procedur  podzia%u obszar oznaczony na rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 
terenu obejmuj cy teren 28.MN, cz�#$ terenu 29.MN oraz teren drogi  032.KDW, 

g) dopuszcza si� zmian� przebiegu w/w drogi wewn�trznej pod warunkiem zachowania minimalnej 
szeroko#ci drogi 10,0 m, a w przypadku zastosowania tzw. drogi  „#lepej” – zako!czenia jej placem 
nawrotowym o minimalnych wymiarach 13,5 m x 13,5 m, projekt podzia%u terenu ze zmienionym 
przebiegiem drogi wewn�trznych nale"y uzgodni$ z Wójtem Gminy S%upsk, 

h) zaleca si� stosowanie nawierzchni pó%przepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych do 
poszczególnych budynków oraz miejsc postojowych na wydzielonych dzia%kach. 

7) ZASADY OBS&UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS&UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs%uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn�trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre#lonych przez zarz dc� drogi, dopuszcza si� jeden wjazd na dzia%k� przeznaczon  tylko pod 
zabudow� mieszkaniow , nie ogranicza si� ilo#ci wjazdów dla zabudowy mieszkalno – us%ugowej i 
us%ugowej, 

b) ograniczenie do niezb�dnego minimum bezpo#rednich wjazdów do indywidualnych posesji z ul.Miejskiej 
i ul.Spacerowej, 

c) wymagania parkingowe w ramach w%asno#ci nieruchomo#ci: minimum 1 miejsce postojowe na 
1 mieszkanie, w zakresie us%ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 

d) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci gowej, 
e) odprowadzanie #cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr�bie dzia%ek,
g) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
h) zaopatrzenie w energi� elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
i) zaopatrzenie w ciep%o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych 'róde% ciep%a,
j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
k) pozosta%e warunki okre#lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ&OWE ZASADY PODZIA&U NIERUCHOMO(CI:
a) minimalna powierzchnia dzia%ki budowlanej: 

- zabudowa jednorodzinna wolno stoj ca i bli'niacza: 800 m2 (nie dotyczy istniej cych wydziele!),
- zabudowa jednorodzinna szeregowa: 240 m2,

b) minimalna szeroko#$ frontu dzia%ki:
- zabudowa jednorodzinna wolno stoj ca i bli'niacza: 20 m (nie dotyczy dzia%ek naro"nych 

i istniej cych wydziele!),
- zabudowa jednorodzinna szeregowa: 8 m, 

c) nale"y zachowa$ jednakow  szeroko#$ dzia%ek po%o"onych w jednym ci gu wzd%u" ulicy z tolerancj 
10% (ustalenie to nie dotyczy dzia%ek naro"nych i przylegaj cych do %uku drogi oraz istniej cych 
wydziele! ), 

d) k t po%o"enia granic dzia%ek w stosunku do pasa drogowego :75º - 110º (nie dotyczy dzia%ek naro"nych 
i przylegaj cych do %uku drogi oraz istniej cych wydziele!).

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA&TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale"y d "y$ do znormalizowania jako#ci i wysoko#ci ogrodze!, szczególnie od frontu dzia%ki,
b) zakaz stosowania ogrodze! z prefabrykowanych elementów betonowych, 
c) dopuszczalna wysoko#$ ogrodzenia od frontu dzia%ki: 1,0-1,5 m. 

7. KARTA TERENU  nr 7 

1) NUMER TERENU: – 30 2) POWIERZCHNIA: – 0,12 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

MN,U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, us�ugi ró ne
a) domy jednorodzinne wolno stoj ce lub w zabudowie bli'niaczej (zakres funkcji wed%ug § 3 pkt 1), 
b) us%ugi ró"ne (z zakresu us%ug nie  zak%ócaj cych funkcji mieszkaniowej) - zakres funkcji wed%ug § 3 pkt 2, 

funkcja us%ugowa mo"e wyst�powa$ samodzielnie na dzia%ce budowlanej lub mo"e towarzyszy$
zabudowie mieszkalnej lub jako funkcja wbudowana w budynku mieszkalnym, nie ustala si� procentu 
udzia%u funkcji us%ugowej w budynku mieszkalnym ani proporcji pomi�dzy zabudow  us%ugow 
a mieszkaniow ,

c) ka"da z w/w funkcji mo"e wyst�powa$ samodzielnie na terenie. 
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4) ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) przyjmuje si  poziom ha!asu w "rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow 

mieszkaniow# lub mieszkalno – us!ugow# (w zale$no"ci od zrealizowanej funkcji), 
b) zakres uci#$liwo"ci obiektów lub prowadzonej dzia!alno"ci nie mo$e powodowa% przekroczenia 

standardów jako"ci "rodowiska na terenach s#siednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszym 
Planie przeznaczenia poszczególnych terenów; zasi g uci#$liwo"ci winien by% bezwzgl dnie 
ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytu! prawny, a znajduj#ce si  w nim 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by% wyposa$one w techniczne "rodki ochrony przed 
tymi uci#$liwo"ciami.

5) PARAMETRY I WSKA&NIKI KSZTA'TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko"%:

- zabudowa mieszkaniowa, mieszkalno – us!ugowa i us!ugowa  – wysoko"% g!ównej kalenicy dachu 
od 6,0 m do 9,0 m; wysoko"% budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja 
wy!#cznie jako poddasze u$ytkowe), wysoko"% wbudowanych gara$y w jednorodzinnych budynkach 
mieszkalnych mo$e by% ni$sza ni$ 6 m, 

- zabudowa pozosta!a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si  podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko"% poziomu posadzki parteru: 0,6 m 

powy$ej poziomu terenu. 
b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa, mieszkalno – us!ugowa i us!ugowa: dach dwu – lub wielospadowy, 
symetryczny, k#t nachylenia po!aci dachowych dla budynków bez poddasza u$ytkowego 25º- 35º 
oraz dla budynków z poddaszem u$ytkowym 35º- 45º, kalenica g!ówna równoleg!a do elewacji 
frontowej budynku; wysoko"% okapu w przedziale 2,8 - 4,5 m, 

- zabudowa pozosta!a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k#cie nachylenia po!aci 
dachowych 25º – 45º. 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- w odleg!o"ci 5,0 m od linii rozgraniczaj#cych z drog# 037.KDW i drog# 036.KDW, 
- dopuszcza si  lokalizacj  wolno stoj#cych budynków gospodarczych i gara$owych w odleg!o"ci nie 

mniejszej ni$ 1,5 m od granicy z s#siedni# dzia!k# budowlan# "cian# bez otworów okiennych i 
drzwiowych zwrócon# w stron  tej granicy, 

- dopuszcza si  lokalizacj  budynków gospodarczych i gara$owych bezpo"rednio przy granicy "cian#
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon# w stron  tej granicy, przylegaj#c# do istniej#cej 
"ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze "cian# bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon#
w stron  tej granicy albo wydano decyzj  o pozwoleniu na budow  tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow  jest wydawana równocze"nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

d) powierzchnia zabudowy:
- dla samodzielnie wyst puj#cej zabudowy mieszkaniowej do 25% powierzchni dzia!ki budowlanej, 
- dla zabudowy us!ugowej i mieszkalno – us!ugowej do 35% powierzchni dzia!ki budowlanej. 

e) powierzchnia biologicznie czynna:
- dla samodzielnie wyst puj#cej zabudowy mieszkaniowej – minimum 40% powierzchni dzia!ki

budowlanej, 
- dla zabudowy us!ugowej i mieszkalno – us!ugowej – minimum 20% powierzchni dzia!ki budowlanej. 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) przez teren 30.MN,U przebiega kablowa linia energetyczna SN 15 kV, która przewidziana jest do 

prze!o$enia; lokalizacja zabudowy w pobli$u linii energetycznej w  odleg!o"ci nie mniejszej ni$ 1 m, 
lokalizacj  zabudowy w pobli$u linii energetycznej nale$y uzgodni% z zak!adem energetycznym. 

7) ZASADY OBS'UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS'UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs!uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre"lonych przez zarz#dc  drogi, 
b) wymagania parkingowe w ramach w!asno"ci nieruchomo"ci: minimum 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie, w zakresie us!ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 
c) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci#gowej, 
d) odprowadzanie "cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr bie dzia!ek; wody opadowe lub 

roztopowe pochodz#ce z powierzchni zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do odbiornika 
wymagaj# oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
g) zaopatrzenie w energi  elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
h) zaopatrzenie w ciep!o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych (róde! ciep!a,
i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta!e warunki okre"lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ'OWE ZASADY PODZIA'U NIERUCHOMO�CI:
a) teren 30.MN,U wymaga scalenia. 

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA'TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
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a) zakaz stosowania ogrodze� z prefabrykowanych elementów betonowych, 
b) dopuszczalna wysoko�� ogrodzenia od frontu dzia ki: 1,0-1,5 m. 

8. KARTA TERENU  nr 8 

1 )  NUMER TERENU:
– 31 2) POWIERZCHNIA: – 0,79 ha

32 ..........................................0,96 ha

33 ..........................................1,07 ha

34 ..........................................1,15 ha

35 ..........................................1,44 ha

36 ..........................................1,49 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN, MW - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

a) domy jednorodzinne wolno stoj!ce lub w zabudowie bli"niaczej (zakres funkcji wed ug § 3 pkt 1), 
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zakres funkcji wed ug § 3 pkt 1) – domy mieszkalne do 

4 mieszka# dost$pnych z 1 klatki schodowej w zabudowie wolno stoj!cej lub bli"niaczej.

4) ZASADY OCHRONY %RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: przyjmuje si$ poziom ha asu 
w �rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow$ mieszkaniow!.

5) PARAMETRY I WSKA&NIKI KSZTA'TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko��:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wysoko�� g ównej kalenicy dachu od 6,0 m do 9,0 m; 
wysoko�� budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja wy !cznie jako poddasze 
u(ytkowe), wysoko�� wbudowanych gara(y w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych mo(e by�
ni(sza ni( 6 m, 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – do 10 m; do 2 kondygnacji nadziemnych, 
- zabudowa pozosta a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si$ podpiwniczenie budynków, 
- maksymalna wysoko�� poziomu posadzki parteru: dla zabudowy jednorodzinnej: 0,6 m powy(ej 

poziomu terenu, 
- maksymalna wysoko�� poziomu posadzki parteru: dla zabudowy wielorodzinnej: 1,5 m powy(ej 

poziomu terenu. 
b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, k!t nachylenia po aci 
dachowych dla budynków bez poddasza u(ytkowego 25º- 35º oraz dla budynków z poddaszem 
u(ytkowym 35º- 45º, kalenica g ówna równoleg a do elewacji frontowej budynku, 

- wysoko�� okapu dla zabudowy jednorodzinnej w przedziale 2,8 - 4,5 m, 
- wysoko�� okapu dla zabudowy wielorodzinnej w przedziale 4,0 – 6,5 m, 
- zabudowa pozosta a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k!cie nachylenia po aci 

dachowych 25º – 45º. 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odleg o�ci 8,0 m od linii rozgraniczaj!cych z drog! 003.KDD, w obr$bie terenu 32.MN,MW ustala 
si$ nieprzekraczaln! lini$ zabudowy w odleg o�ci 6 m od linii rozgraniczaj!cych z drog! 003.KDD, 

- w odleg o�ci 6,0 m od linii rozgraniczaj!cych z drogami wewn$trznymi, 
- w odleg o�ci 12 m od granicy z lasem (od pó nocnej granicy opracowania planu), 
- w odleg o�ci 4 m od linii rozgraniczaj!cych ci!gu pieszego (terenu 051.KDX, 052.KDX, 039.KDX), 
- dopuszcza si$ lokalizacj$ wolno stoj!cych budynków gospodarczych i gara(owych w odleg o�ci nie 

mniejszej ni( 1,5 m od granicy z s!siedni! dzia k! budowlan! �cian! bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwrócon! w stron$ tej granicy, 

- dopuszcza si$ lokalizacj$ budynków gospodarczych i gara(owych bezpo�rednio przy granicy �cian!
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon! w stron$ tej granicy, przylegaj!c! do istniej!cej 
�ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze �cian! bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon!
w stron$ tej granicy albo wydano decyzj$ o pozwoleniu na budow$ tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow$ jest wydawana równocze�nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

d) powierzchnia zabudowy: do 25% powierzchni terenu obj$tego zamierzeniem budowlanym 
(z wy !czeniem terenu dróg wewn$trznych na terenach zabudowy wielorodzinnej), 
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e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40% powierzchni terenu obj�tego zamierzeniem 
budowlanym (z wy !czeniem terenu dróg wewn�trznych na terenach zabudowy wielorodzinnej). 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) przy realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 1 dzia ce budowlanej mo"e znajdowa# si�

maksymalnie 1 budynek mieszkalny, 
b) w przypadku obj�cia jednym zamierzeniem budowlanym terenów 33.MN,MW , 34.MN,MW , 35.MN,MW, 

36.MN,MW oraz terenów ci!gów pieszych 051.KDX i 052.KDX dopuszcza si� zmian� przebiegu drogi 
034.KDW lub jej likwidacj�, w przypadku likwidacji drogi wewn�trznej 034.KDW, teren 034.KDW podlega 
ustaleniom obowi!zuj!cym dla s!siednich terenów MN,MW; nale"y zachowa# przebieg ci!gów pieszych 
051.KDX i 052.KDX oraz ich wzajemne po !czenie, 

c) dopuszcza si� zmian� przebiegu w/w drogi wewn�trznej 034.KDW pod warunkiem zachowania 
minimalnej szeroko$ci drogi 12,0 m, projekt podzia u terenu ze zmienionym przebiegiem drogi 
wewn�trznej nale"y uzgodni# z Wójtem Gminy S upsk,

d) zaleca si� stosowanie nawierzchni pó przepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych do 
poszczególnych budynków oraz miejsc postojowych na wydzielonych dzia kach. 

7) ZASADY OBS%UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS%UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn�trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre$lonych przez zarz!dc� drogi, dopuszcza si� jeden wjazd na dzia k� przeznaczon! pod zabudow�
mieszkaniow! jednorodzinn!,

b) wymagania parkingowe w ramach w asno$ci nieruchomo$ci: minimum 1 miejsce postojowe na 
1 mieszkanie, w zakresie us ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 

c) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci!gowej, 
d) odprowadzanie $cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr�bie dzia ek,
f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
g) zaopatrzenie w energi� elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
h) zaopatrzenie w ciep o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych &róde  ciep a,
i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta e warunki okre$lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ%OWE ZASADY PODZIA%U NIERUCHOMO'CI:
a) minimum powierzchnia dzia ki budowlanej: 

- zabudowa jednorodzinna wolno stoj!ca i bli&niacza: 800 m2,
- zabudowa wielorodzinna – na 1 mieszkanie powinno przypada# nie mniej ni" 200 m2 powierzchni 

dzia ki, 
b) minimalna szeroko$# frontu dzia ki (nie dotyczy dzia ek naro"nych): 

- zabudowa jednorodzinna wolno stoj!ca i bli&niacza: 20 m, 
- zabudowa wielorodzinna – nie ustala si�,

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nale"y zachowa# jednakow! szeroko$# dzia ek po o"onych 
w jednym ci!gu wzd u" ulicy z tolerancj! 10% (ustalenie to nie dotyczy dzia ek naro"nych
i przylegaj!cych do  uku drogi ), 

d) k!t po o"enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego :75º - 110º (nie dotyczy dzia ek naro"nych 
i przylegaj!cych do  uku drogi oraz istniej!cych wydziele().

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA%TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale"y d!"y# do znormalizowania jako$ci i wysoko$ci ogrodze(, szczególnie od frontu dzia ki,
b) zakaz stosowania ogrodze( z prefabrykowanych elementów betonowych, 
c) dopuszczalna wysoko$# ogrodzenia od frontu dzia ki: 1,0-1,5 m.
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9. KARTA TERENU  nr 9 

1 )  NUMER TERENU: –  37 2) POWIERZCHNIA: – 2,69 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

ZP,US,UP – publiczna ziele� urz dzona, us!ugi sportu i rekreacji, us!ugi publiczne 

a) publiczna ziele� urz dzona (zakres funkcji wed!ug § 3 pkt 3),  
b) us!ugi sportu i rekreacji (urz dzenia sportu i  rekreacji o zasi"gu osiedlowym oraz zabudowa niezb"dna 

do ich obs!ugi), 
c) us!ugi z zakresu us!ug publicznych takich, jak: us!ugi kultury, o#wiaty i wychowania (w tym szko!a

podstawowa, szko!y j"zykowe, przedszkola, $!obki, domy kultury itp.), dopuszcza si" us!ugi z w/w 
zakresu realizowane jako przedsi"wzi"cia komercyjne lub obiekty i instytucje spo!eczne.

4) ZASADY OCHRONY %RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 
a) przyjmuje si" poziom ha!asu w #rodowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, dla terenów us!ug o#wiaty i wychowania jak dla terenów przeznaczonych pod budynki 
zwi zane ze sta!ym pobytem dzieci i m!odzie$y, 

b) wzd!u$ granic terenu i nieruchomo#ci nale$y przewidzie& ziele� w postaci trwa!ych nasadze�, na 
pozosta!ych terenach zaleca si" wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych 
z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 

5) PARAMETRY I WSKA'NIKI KSZTA(TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko#&:

- obiekty o#wiaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji – do 15 m, 
- inna zabudowa us!ugowa oraz zabudowa przeznaczona do obs!ugi obiektów sportu i rekreacji - 

wysoko#& g!ównej kalenicy dachu do 9,0 m; wysoko#& budynku do 2 kondygnacji nadziemnych 
(druga kondygnacja wy! cznie jako poddasze u$ytkowe), 

- dopuszcza si" podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko#& poziomu posadzki parteru: 1,5 m 
powy$ej poziomu terenu. 

b) rodzaj dachu:
- obiekty o#wiaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji – dach dowolny, 
- inna zabudowa us!ugowa oraz zabudowa przeznaczona do obs!ugi obiektów sportu i rekreacji : 

dach p!aski lub dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k cie nachylenia po!aci dachowych 
30º – 45º. 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- w odleg!o#ci 8,0 m od linii rozgraniczaj cych z drog  001.KDL i 003.KDD, 
- w odleg!o#ci 6,0 m od linii rozgraniczaj cych dróg wewn"trznych. 

d) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy us!ug kultury, sportu i rekreacji – nie ustala si",
- dla zabudowy us!ug o#wiaty i wychowania - do 30% powierzchni terenu obj"tego inwestycj .

e) powierzchnia biologicznie czynna:
- dla trenów publicznej zieleni urz dzonej – minimum 70% powierzchni terenu obj"tego inwestycj ,
- dla zabudowy us!ug sportu i rekreacji – minimum 60% powierzchni terenu obj"tego inwestycj ,
- dla zabudowy us!ug kultury, o#wiaty i wychowania – minimum 30% powierzchni terenu obj"tego

inwestycj .

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) ustala si" teren urz dze� elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o  powierzchni nie mniejszej 

ni$ 50 m2, oznaczony symbolem E w obr"bie terenu 37.ZP,US,UP, których lokalizacja i  wielko#& mog 
by& zmienione w uzgodnieniu z instytucj  eksploatuj c  urz dzenia elektroenergetyczne; w przypadku 
w! czenia terenu oznaczonego symbolem E do terenu 37.ZP,US,UP, teren podlega ustaleniom 
obowi zuj cym dla 37.ZP,US,UP, 

b) ustala si" teren urz dze� kanalizacji sanitarnej (przepompownia) oznaczony symbolem K w obr"bie
terenu 37.ZP,US,UP, którego lokalizacja i  wielko#& mog  by& zmienione w uzgodnieniu z instytucj 
eksploatuj c  urz dzenia kanalizacyjne; w przypadku w! czenia terenu oznaczonego symbolem K do 
terenu 37.ZP,US,UP, teren podlega ustaleniom obowi zuj cym dla terenu 37.ZP,US,UP. 

7) ZASADY OBS(UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS(UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs!uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn"trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre#lonych przez zarz dc" drogi, 
b) wymagania parkingowe w ramach w!asno#ci nieruchomo#ci zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 
c) zaopatrzenie w wod": z sieci wodoci gowej, 
d) odprowadzanie #cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
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e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr�bie dzia ek; wody opadowe lub 
roztopowe pochodz!ce z powierzchni zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do odbiornika 
wymagaj! oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
g) zaopatrzenie w energi� elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
h) zaopatrzenie w ciep o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych "róde  ciep a,
i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta e warunki okre#lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ$OWE ZASADY PODZIA$U NIERUCHOMO%CI
a) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej przeznaczonej pod funkcj� us ugow!: 1000 m2,
b) minimalna szeroko#& frontu dzia ki: 20,0 m, 
c) k!t po o'enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego 75º - 110º (nie dotyczy dzia ek naro'nych), 
d) dopuszcza si� wydzielenie drogi wewn�trznej przy zachowaniu minimalnej szeroko#ci 8 m, 

a w przypadku zastosowania tzw. drogi  „#lepej” – zako(czenia jej placem nawrotowym o minimalnych 
wymiarach 13,5 m x 13,5 m. 

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA$TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) ma a architektura – dopuszcza si�;
b) no#niki reklamowe – dopuszcza si�,
c) tymczasowe obiekty us ugowo – handlowe: zakaz lokalizacji, 
d) zakazuje si� lokalizacji wolno stoj!cych budynków gospodarczych i gara'y wolno stoj!cych, budynków 

tymczasowych oraz innych budynków i form zagospodarowania degraduj!cych walory estetyczne 
przestrzeni,

e) przez teren 37.ZP.US,UP dopuszcza si� przebieg ci!gu pieszego i/lub pieszo – rowerowego. 

10. KARTA TERENU  nr 10 

1) NUMER TERENU: –   38 2) POWIERZCHNIA: – 0,01 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

E - urz�dzenia elektroenergetyczne  
(istniej!ca kontenerowa stacja transformatorowa) 

4) ZASADY OCHRONY %RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: zgodnie z przepisami ogólnymi. 

5) PARAMETRY I WSKA+NIKI KSZTA$TOWANIA ZABUDOWY: nie ustala si�.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: nie ustala si�.

7) ZASADY OBS$UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS$UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drog� 036.KDW, 
b) wymagania parkingowe: nie ustala si�,
c) pozosta e warunki okre#lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ$OWE ZASADY PODZIA$U NIERUCHOMO%CI: nie ustala si�.

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA$TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala si�.

11. KARTA TERENU  nr 11 

1) NUMER TERENU: – 39 2) POWIERZCHNIA: – 0,04 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
a) teren istniej!cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (cz�#& zabudowanej dzia ki budowlanej), 

dopuszcza si� rozbudow� istniej!cego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzia ce nr 319/5. 

4) ZASADY OCHRONY %RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: przyjmuje si� poziom ha asu 
w #rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow� mieszkaniow!.

5) PARAMETRY I WSKA+NIKI KSZTA$TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko#&: do wysoko#ci budynku istniej!cego, 
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b) rodzaj dachu: dach odpowiadaj�cy geometrii dachu w budynku istniej�cym, 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy: w odleg o!ci 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drog� 002.KDD 

i w odleg o!ci 6,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drog� 008.KDW, 
d) powierzchnia zabudowy: nie ustala si",
e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40% powierzchni terenu. 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: nie ustala si".

7) ZASADY OBS#UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS#UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drog" 008.KDW (fragment ul.Rzemie!lniczej) lub drog" 002.KDD 

(ul. Spacerow�),
b) wymagania parkingowe: nie ustala si",
c) zaopatrzenie w wod": z sieci wodoci�gowej, 
d) odprowadzanie !cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr"bie dzia ek,
f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
g) zaopatrzenie w energi" elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
h) zaopatrzenie w ciep o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych $róde  ciep a,
i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta e warunki okre!lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ#OWE ZASADY PODZIA#U NIERUCHOMO%CI: nie ustala si".

9) USTALENIA DOTYCZ&CE WYMAGA' KSZTA#TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala si".

12. KARTA TERENU  nr 12 

1 )  NUMER TERENU: –  40 2) POWIERZCHNIA: – 1,07 ha

41 ..........................................0,79 ha

42 ..........................................0,90 ha

45 ..........................................0,27 ha

46 ..........................................1,26 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
a) domy jednorodzinne wolno stoj�ce lub w zabudowie bli$niaczej (zakres funkcji wed ug § 3 pkt 1). 

4) ZASADY OCHRONY %RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 
a) przyjmuje si" poziom ha asu w !rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow"

mieszkaniow�,
b) maksymalne zachowanie istniej�cej zieleni wysokiej. 

5) PARAMETRY I WSKA(NIKI KSZTA#TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko!):

- zabudowa mieszkaniowa – wysoko!) g ównej kalenicy dachu od 6,0 m do 9,0 m; wysoko!)
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja wy �cznie jako poddasze u*ytkowe), 
wysoko!) wbudowanych gara*y w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych mo*e by) ni*sza ni*
6 m, 

- zabudowa pozosta a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si" podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko!) poziomu posadzki parteru: 0,6 m 

powy*ej poziomu terenu. 
b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, k�t nachylenia po aci 
dachowych dla budynków bez poddasza u*ytkowego 25º- 35º oraz dla budynków z poddaszem 
u*ytkowym 35º- 45º, kalenica g ówna równoleg a do elewacji frontowej budynku; wysoko!) okapu 
w przedziale 2,8 - 4,5 m, 

- zabudowa pozosta a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k�cie nachylenia po aci 
dachowych 25º – 45º. 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- w odleg o!ci 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drog� 001.KDL (ul.Miejska, ul. Brzozowa), 

w odr"bnie terenu 46.MN – nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o!ci 6,0 m od linii 
rozgraniczaj�cych z drog� 001.KDL (ul.Miejska, ul. Brzozowa), 

- w odleg o!ci 6,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drogami wewn"trznymi, 
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- dopuszcza si� lokalizacj� wolno stoj cych budynków gospodarczych i gara!owych w odleg"o#ci nie 
mniejszej ni! 1,5 m od granicy z s siedni  dzia"k  budowlan #cian  bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwrócon  w stron� tej granicy, 

- dopuszcza si� lokalizacj� budynków gospodarczych i gara!owych bezpo#rednio przy granicy #cian 
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon  w stron� tej granicy, przylegaj c  do istniej cej 
#ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze #cian  bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon 
w stron� tej granicy albo wydano decyzj� o pozwoleniu na budow� tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow� jest wydawana równocze#nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

d) powierzchnia zabudowy: do 25% powierzchni dzia"ki budowlanej. 
e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40% powierzchni dzia"ki budowlanej. 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) na 1 dzia"ce budowlanej mo!e znajdowa$ si� maksymalnie 1 budynek mieszkalny, 
b) zaleca si� stosowanie nawierzchni pó"przepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych do 

poszczególnych budynków oraz miejsc postojowych na wydzielonych dzia"kach. 

7) ZASADY OBS%UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS%UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs"uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn�trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre#lonych przez zarz dc� drogi, dopuszcza si� jeden wjazd na dzia"k�,
b) wymagania parkingowe w ramach w"asno#ci nieruchomo#ci: minimum 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie, w zakresie us"ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 
c) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci gowej, 
d) odprowadzanie #cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr�bie dzia"ek,
f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
g) zaopatrzenie w energi� elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
h) zaopatrzenie w ciep"o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych &róde" ciep"a,
i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta"e warunki okre#lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ%OWE ZASADY PODZIA%U NIERUCHOMO'CI:
a) minimalna powierzchnia dzia"ki budowlanej: 700 m2,
b) minimalna szeroko#$ frontu dzia"ki (nie dotyczy dzia"ek naro!nych i istniej cych wydziele(): 20,0 m, 
c) nale!y zachowa$ jednakow  szeroko#$ dzia"ek po"o!onych w jednym ci gu wzd"u! ulicy z tolerancj 

10% (ustalenie to nie dotyczy dzia"ek naro!nych i przylegaj cych do "uku drogi oraz istniej cych 
wydziele(),

d) k t po"o!enia granic dzia"ek w stosunku do pasa drogowego :75º - 110º (nie dotyczy dzia"ek naro!nych 
i przylegaj cych do "uku drogi oraz istniej cych wydziele().

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA%TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale!y d !y$ do znormalizowania jako#ci i wysoko#ci ogrodze(, szczególnie od frontu dzia"ki,
b) zakaz stosowania ogrodze( z prefabrykowanych elementów betonowych, 
c) wysoko#$ ogrodzenia od frontu dzia"ki: 1,0-1,5 m. 

13. KARTA TERENU  nr 13 

1) NUMER TERENU: – 43 2) POWIERZCHNIA: – 0,27 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
a) domy jednorodzinne wolno stoj ce lub w zabudowie bli&niaczej lub szeregowej (zakres funkcji wed"ug 

§ 3 pkt 1). 

4) ZASADY OCHRONY 'RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 
a) przyjmuje si� poziom ha"asu w #rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow�

mieszkaniow ,
b) maksymalne zachowanie istniej cej zieleni wysokiej. 

5) PARAMETRY I WSKA+NIKI KSZTA%TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko#$:

- zabudowa mieszkaniowa – wysoko#$ g"ównej kalenicy dachu od 6,0 m do 9,0 m; wysoko#$
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja wy" cznie jako poddasze u!ytkowe), 
wysoko#$ wbudowanych gara!y w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych mo!e by$ ni!sza ni!
6 m, 
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- zabudowa pozosta�a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si  podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko!" poziomu posadzki parteru: 0,6 m 

powy#ej poziomu terenu. 
b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, k$t nachylenia po�aci 
dachowych dla budynków bez poddasza u#ytkowego 25º- 35º oraz dla budynków z poddaszem 
u#ytkowym 35º- 45º, kalenica g�ówna równoleg�a do elewacji frontowej budynku; wysoko!" okapu 
w przedziale 2,8 - 4,5 m, 

- zabudowa pozosta�a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k$cie nachylenia po�aci 
dachowych 25º – 45º. 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- w odleg�o!ci 15,0 m od linii rozgraniczaj$cych z drog$ 001.KDL (ul.Miejska, ul. Brzozowa),  
- w odleg�o!ci 6,0 m od linii rozgraniczaj$cych z drogami wewn trznymi, 
- dopuszcza si  lokalizacj  wolno stoj$cych budynków gospodarczych i gara#owych w odleg�o!ci nie 

mniejszej ni# 1,5 m od granicy z s$siedni$ dzia�k$ budowlan$ !cian$ bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwrócon$ w stron  tej granicy, 

- dopuszcza si  lokalizacj  budynków gospodarczych i gara#owych bezpo!rednio przy granicy !cian$
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon$ w stron  tej granicy, przylegaj$c$ do istniej$cej 
!ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze !cian$ bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon$
w stron  tej granicy albo wydano decyzj  o pozwoleniu na budow  tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow  jest wydawana równocze!nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

d) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj$cej i bli%niaczej do 30% powierzchni dzia�ki budowlanej, 
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej do 45% powierzchni dzia�ki budowlanej. 

e) powierzchnia biologicznie czynna:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj$cej i bli%niaczej – minimum 30% powierzchni dzia�ki

budowlanej, 
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej – minimum 25% powierzchni dzia�ki budowlanej. 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) na 1 dzia�ce budowlanej mo#e znajdowa" si  maksymalnie 1 budynek mieszkalny, 
b) zaleca si  stosowanie nawierzchni pó�przepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych do 

poszczególnych budynków oraz miejsc postojowych na wydzielonych dzia�kach. 

7) ZASADY OBS&UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS&UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs�uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre!lonych przez zarz$dc  drogi, dopuszcza si  jeden wjazd na dzia�k ,
b) wymagania parkingowe w ramach w�asno!ci nieruchomo!ci: minimum 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie, w zakresie us�ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 
c) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci$gowej, 
d) odprowadzanie !cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr bie dzia�ek,
f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
g) zaopatrzenie w energi  elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
h) zaopatrzenie w ciep�o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych %róde� ciep�a,
i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta�e warunki okre!lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ&OWE ZASADY PODZIA&U NIERUCHOMO'CI:
a) minimalna powierzchnia dzia�ki budowlanej: 

- zabudowa jednorodzinna wolno stoj$ca i bli%niacza: 400 m2,
- zabudowa jednorodzinna szeregowa: 200 m2,

b) minimalna szeroko!" frontu dzia�ki (nie dotyczy dzia�ek naro#nych): 
- zabudowa jednorodzinna wolno stoj$ca i bli%niacza: 20 m, 
- zabudowa jednorodzinna szeregowa: 8 m, 

c) nale#y zachowa" jednakow$ szeroko!" dzia�ek po�o#onych w jednym ci$gu wzd�u# ulicy z tolerancj$
10% (ustalenie to nie dotyczy dzia�ek naro#nych oraz istniej$cych wydziele(),

d) k$t po�o#enia granic dzia�ek w stosunku do pasa drogowego :75º - 110º (nie dotyczy dzia�ek naro#nych 
oraz istniej$cych wydziele().

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA&TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale#y d$#y" do znormalizowania jako!ci i wysoko!ci ogrodze(, szczególnie od frontu dzia�ki,
b) zakaz stosowania ogrodze( z prefabrykowanych elementów betonowych, 
c) wysoko!" ogrodzenia od frontu dzia�ki: 1,0-1,5 m. 
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1 )  NUMER TERENU: –  44 2) POWIERZCHNIA: – 0,68 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN,U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, us�ugi

a) domy jednorodzinne wolno stoj�ce lub w zabudowie bli niaczej (zakres funkcji wed!ug § 3 pkt 1), 
b) us!ugi - adaptacja obiektu militarnego („bunkier”) na us!ugi handlu, gastronomii, rzemios!a us!ugowego, 

kultury, us!ugi turystyki, !�czno"ci, instytucje finansowe, administracji i biura instytucji innych. 

4) ZASADY OCHRONY #RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 
a) przyjmuje si$ poziom ha!asu w "rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow$

mieszkaniow�,
b) maksymalne zachowanie istniej�cej zieleni wysokiej, 
c) zakres uci�%liwo"ci obiektów lub prowadzonej dzia!alno"ci nie mo%e powodowa& przekroczenia 

standardów jako"ci "rodowiska na terenach s�siednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszym 
Planie przeznaczenia poszczególnych terenów; zasi$g uci�%liwo"ci winien by& bezwzgl$dnie 
ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytu! prawny, a znajduj�ce si$ w nim 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by& wyposa%one w techniczne "rodki ochrony przed 
tymi uci�%liwo"ciami.

5) PARAMETRY I WSKA'NIKI KSZTA(TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko"&:

- zabudowa mieszkaniowa – wysoko"& g!ównej kalenicy dachu od 6,0 m do 9,0 m; wysoko"&
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja wy!�cznie jako poddasze u%ytkowe), 
wysoko"& wbudowanych gara%y w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych mo%e by& ni%sza ni%
6 m, 

- zabudowa pozosta!a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si$ podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko"& poziomu posadzki parteru: 0,6 m 

powy%ej poziomu terenu. 
b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, k�t nachylenia po!aci 
dachowych dla budynków bez poddasza u%ytkowego 25º- 35º oraz dla budynków z poddaszem 
u%ytkowym 35º- 45º, kalenica g!ówna równoleg!a do elewacji frontowej budynku; wysoko"& okapu 
w przedziale 2,8 - 4,5 m, 

- zabudowa pozosta!a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k�cie nachylenia po!aci 
dachowych 25º – 45º. 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
- w odleg!o"ci 6,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drog� 001.KDL (ul.Miejska, ul. Brzozowa), 
- w odleg!o"ci 6,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drogami wewn$trznymi, 
- dopuszcza si$ lokalizacj$ wolno stoj�cych budynków gospodarczych i gara%owych w odleg!o"ci nie 

mniejszej ni% 1,5 m od granicy z s�siedni� dzia!k� budowlan� "cian� bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwrócon� w stron$ tej granicy, 

- dopuszcza si$ lokalizacj$ budynków gospodarczych i gara%owych bezpo"rednio przy granicy "cian�
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon� w stron$ tej granicy, przylegaj�c� do istniej�cej 
"ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze "cian� bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon�
w stron$ tej granicy albo wydano decyzj$ o pozwoleniu na budow$ tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow$ jest wydawana równocze"nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

d) powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy mieszkaniowej do 25% powierzchni dzia!ki budowlanej, 
- dla zabudowy us!ugowej (teren bunkra) – bez zmian. 

e) powierzchnia biologicznie czynna:
- dla zabudowy mieszkaniowej – minimum 40% powierzchni dzia!ki budowlanej, 
- dla zabudowy us!ugowej (teren bunkra) – minimum 60% powierzchni dzia!ki.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: nie ustala si$.

7) ZASADY OBS(UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS(UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs!uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn$trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre"lonych przez zarz�dc$ drogi, 
b) wymagania parkingowe w ramach w!asno"ci nieruchomo"ci: minimum 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie, w zakresie us!ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 
c) zaopatrzenie w wod$: z sieci wodoci�gowej, 
d) odprowadzanie "cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr$bie dzia!ek; wody opadowe lub 

roztopowe pochodz�ce z powierzchni zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do odbiornika 
wymagaj� oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
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g) zaopatrzenie w energi� elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
h) zaopatrzenie w ciep o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych !róde  ciep a,
i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta e warunki okre"lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ#OWE ZASADY PODZIA#U NIERUCHOMO$CI:
a) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 800 m2 (nie dotyczy istniej%cych wydziele&),
b) minimalna szeroko"' frontu dzia ki: 20,0 m (nie dotyczy dzia ek naro(nych), 
c) k%t po o(enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego :75º - 110º. 

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA#TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale(y d%(y' do znormalizowania jako"ci i wysoko"ci ogrodze&, szczególnie od frontu dzia ki,
b) zakaz stosowania ogrodze& z prefabrykowanych elementów betonowych, 
c) dopuszczalna wysoko"' ogrodzenia od frontu dzia ki: 1,0-1,5 m. 

15. KARTA TERENU  nr 15 

1) NUMER TERENU: –  47 2) POWIERZCHNIA: – 1,14 ha

48 .......................................2,06 ha

49 .......................................1,34 ha

50 .......................................1,02 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
a) domy jednorodzinne wolno stoj%ce lub w zabudowie bli!niaczej (zakres funkcji wed ug § 3 pkt 1). 

4) ZASADY OCHRONY $RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 
a) przyjmuje si� poziom ha asu w "rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow�

mieszkaniow%.
b) maksymalne zachowanie istniej%cej zieleni wysokiej. 

5) PARAMETRY I WSKA+NIKI KSZTA#TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko"':

- zabudowa mieszkaniowa – wysoko"' g ównej kalenicy dachu od 6,0 m do 9,0 m; wysoko"'
budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja wy %cznie jako poddasze u(ytkowe), 
wysoko"' wbudowanych gara(y w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych mo(e by' ni(sza ni(
6 m, 

- zabudowa pozosta a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si� podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko"' poziomu posadzki parteru: 0,6 m 

powy(ej poziomu terenu. 
b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, k%t nachylenia po aci 
dachowych dla budynków bez poddasza u(ytkowego 25º- 35º oraz dla budynków z poddaszem 
u(ytkowym 35º- 45º, kalenica g ówna równoleg a do elewacji frontowej budynku; wysoko"' okapu 
w przedziale 2,8 - 4,5 m, 

- zabudowa pozosta a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k%cie nachylenia po aci 
dachowych 25º – 45º. 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- w odleg o"ci 8,0 m od linii rozgraniczaj%cych z drog% 001.KDL (ul.Miejska, ul. Brzozowa), 
- w odleg o"ci 6,0 m od linii rozgraniczaj%cych z drogami wewn�trznymi, 
- dopuszcza si� lokalizacj� wolno stoj%cych budynków gospodarczych i gara(owych w odleg o"ci nie 

mniejszej ni( 1,5 m od granicy z s%siedni% dzia k% budowlan% "cian% bez otworów okiennych 
i drzwiowych zwrócon% w stron� tej granicy, 

- dopuszcza si� lokalizacj� budynków gospodarczych i gara(owych bezpo"rednio przy granicy "cian%
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon% w stron� tej granicy, przylegaj%c% do istniej%cej 
"ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze "cian% bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon%
w stron� tej granicy albo wydano decyzj� o pozwoleniu na budow� tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow� jest wydawana równocze"nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

d) powierzchnia zabudowy: do 25% powierzchni dzia ki budowlanej, 
e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40% powierzchni dzia ki budowlanej. 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
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a) na 1 dzia�ce budowlanej mo e znajdowa! si" maksymalnie 1 budynek mieszkalny, 
b) ustala si" teren urz#dze$ kanalizacji sanitarnej (przepompownia) oznaczony symbolem K w obr"bie

terenu 49.MN, którego lokalizacja i  wielko%! mog# by! zmienione w uzgodnieniu z instytucj#
eksploatuj#c# urz#dzenia kanalizacyjne; w przypadku w�#czenia terenu oznaczonego symbolem K do 
terenu 49.MN, teren podlega ustaleniom obowi#zuj#cym dla terenu 49.MN, 

c) dopuszcza si" zmian" przebiegu dróg 040.KDW i/lub 041 KDW pod warunkiem obj"cia jednym 
projektem podzia�u i jedn# procedur# podzia�u obszar oznaczony na rysunku planu jako minimalny 
zakres przestrzenny terenu obejmuj#cy wskazan# cz"%! terenu 47.MN, teren 48.MN oraz teren drogi  
040.KDW i 041.KDW, 

d) dopuszcza si" zmian" przebiegu drogi 042.KDW pod warunkiem obj"cia jednym projektem podzia�u
i jedn# procedur# podzia�u obszar oznaczony na rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 
terenu obejmuj#cy wskazan# cz"%! terenu 50.MN, teren 49.MN oraz teren drogi 042.KDW, 

e) dopuszcza si" zmian" przebiegu w/w dróg wewn"trznych pod warunkiem zachowania minimalnej 
szeroko%ci drogi 8 m, a w przypadku zastosowania tzw. drogi  „%lepej” – zako$czenia jej placem 
nawrotowym o minimalnych wymiarach 13,5 m x 13,5 m, projekt podzia�u terenu ze zmienionym 
przebiegiem drogi (dróg) wewn"trznych nale y uzgodni! z Wójtem Gminy S�upsk,

f) zaleca si" stosowanie nawierzchni pó�przepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych do 
poszczególnych budynków oraz miejsc postojowych na wydzielonych dzia�kach. 

7) ZASADY OBS&UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS&UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs�uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn"trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre%lonych przez zarz#dc" drogi, dopuszcza si" jeden wjazd na dzia�k" przeznaczon# tylko pod 
zabudow" mieszkaniow#,

b) wymagania parkingowe w ramach w�asno%ci nieruchomo%ci: minimum 1 miejsce postojowe na 
1 mieszkanie, w zakresie us�ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 

c) zaopatrzenie w wod": z sieci wodoci#gowej, 
d) odprowadzanie %cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr"bie dzia�ek,
f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
g) zaopatrzenie w energi" elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
h) zaopatrzenie w ciep�o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych 'róde� ciep�a,
i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta�e warunki okre%lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ&OWE ZASADY PODZIA&U NIERUCHOMO(CI:
a) minimalna powierzchnia dzia�ki budowlanej: 800 m2 (nie dotyczy istniej#cych wydziele$),
b) minimalna szeroko%! frontu dzia�ki (nie dotyczy dzia�ek naro nych i istniej#cych wydziele$): 20,0 m, 
c) nale y zachowa! jednakow# szeroko%! dzia�ek po�o onych w jednym ci#gu wzd�u  ulicy z tolerancj#

10% (ustalenie to nie dotyczy dzia�ek naro nych i przylegaj#cych do �uku drogi), 
d) k#t po�o enia granic dzia�ek w stosunku do pasa drogowego :75º - 110º (nie dotyczy dzia�ek naro nych 

i przylegaj#cych do �uku drogi oraz istniej#cych wydziele$).

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA&TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale y d# y! do znormalizowania jako%ci i wysoko%ci ogrodze$, szczególnie od frontu dzia�ki,
b) zakaz stosowania ogrodze$ z prefabrykowanych elementów betonowych, 
c) dopuszczalna wysoko%! ogrodzenia od frontu dzia�ki: 1,0-1,5 m. 

16. KARTA TERENU  nr 16 

1) NUMER TERENU: – 51 2) POWIERZCHNIA: – 1,66 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

a) zakres funkcji wed�ug § 3 pkt 1, 
b) adaptacja istniej#cej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z parametrami zabudowy i zagospodarowania 

terenu okre%lonymi w niniejszej karcie terenu. 

4) ZASADY OCHRONY (RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 
a) przyjmuje si" poziom ha�asu w %rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow"

mieszkaniow#.
b) maksymalne zachowanie istniej#cej zieleni wysokiej. 

5) PARAMETRY I WSKA+NIKI KSZTA&TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko%!:

- zabudowa mieszkaniowa – do 12 m; do 3 kondygnacji nadziemnych, 
- zabudowa pozosta�a - do 6,0 m, 
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- dopuszcza si� podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko ! poziomu posadzki parteru: 1,5 m 
powy"ej poziomu terenu. 

b) rodzaj dachu:
- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, k#t nachylenia po$aci 

dachowych 35º- 45º; kalenica g$ówna równoleg$a do elewacji frontowej budynku, 
- zabudowa pozosta$a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k#cie nachylenia po$aci 

dachowych 25º – 45º, 
- adaptacja geometrii dachu i k#ta nachylenia po$aci dachowych w istniej#cych budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych. 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

- w odleg$o ci 5,0 m od granicy wydziele% geodezyjnych dróg wewn�trznych, 
d) powierzchnia zabudowy: do 25% powierzchni terenu obj�tego zamierzeniem budowlanym, 

z wy$#czeniem terenu dróg wewn�trznych, 
e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40% powierzchni terenu obj�tego zamierzeniem 

budowlanym, z wy$#czeniem terenu dróg wewn�trznych. 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) nale"y urz#dzi! minimum 1 plac zabaw dla dzieci o powierzchni nie mniejszej ni" 800 m2,
b) zaleca si� stosowanie nawierzchni pó$przepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych do 

poszczególnych budynków oraz miejsc postojowych. 

7) ZASADY OBS&UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS&UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs$uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn�trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre lonych przez zarz#dc� drogi, 
b) wymagania parkingowe w ramach w$asno ci nieruchomo ci: minimum 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie, w zakresie us$ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 
c) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci#gowej, 
d) odprowadzanie  cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:  

- z dachów budynków - do gruntu w obr�bie dzia$ek,
- z powierzchni utwardzonych – powierzchniowo lub poprzez zastosowanie nawierzchni 

pó$przepuszczalnych lub do kanalizacji deszczowej, 
- wody opadowe lub roztopowe pochodz#ce z powierzchni zanieczyszczonych przed 

odprowadzeniem do odbiornika wymagaj# oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
g) zaopatrzenie w energi� elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
h) zaopatrzenie w ciep$o: z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych 'róde$ ciep$a; wyklucza si� stosowanie do 

ogrzewania kopalnych paliw sta$ych; zaleca si� wykonanie kot$owni zbiorczej zlokalizowanej w jednym 
z planowanych budynków i zasilanie z niej zespo$u zabudowy za pomoc# sieci cieplnych, 

i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta$e warunki okre lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ&OWE ZASADY PODZIA&U NIERUCHOMO(CI:
a) minimalna powierzchnia dzia$ki budowlanej – na 1 mieszkanie powinno przypada! nie mniej ni" 120 m2

powierzchni dzia$ki,
b) minimalna szeroko ! frontu dzia$ki – nie ustala si�,
c) k#t po$o"enia granic dzia$ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala si�,
d) dopuszcza si� wydzielenie dróg wewn�trznych przy zachowaniu minimalnej szeroko ci drogi 8 m, a 

w przypadku zastosowania tzw. drogi  „ lepej” – zako%czenia jej placem nawrotowym o minimalnych 
wymiarach 13,5 m x 13,5 m; po$#czenie dróg z istniej#cym uk$adem drogowym. 

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA&TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) zakaz stosowania ogrodze% z prefabrykowanych elementów betonowych. 

17. KARTA TERENU  nr 17 

1) NUMER TERENU: –   52 2) POWIERZCHNIA: – 4,20 ha

53 ..........................................2,34 ha

54 ..........................................3,95 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN,MW - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
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a) domy jednorodzinne wolno stoj�ce lub w zabudowie bli niaczej (zakres funkcji wed!ug § 3 pkt 1), 
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zakres funkcji wed!ug § 3 pkt 1). 

4) ZASADY OCHRONY "RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: przyjmuje si# poziom ha!asu 
w $rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow# mieszkaniow�.

5) PARAMETRY I WSKA%NIKI KSZTA&TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko$':

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wysoko$' g!ównej kalenicy dachu od 6,0 m do 9,0 m; 
wysoko$' budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja wy!�cznie jako poddasze 
u(ytkowe), wysoko$' wbudowanych gara(y w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych mo(e by'
ni(sza ni( 6 m, 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – do 12 m; do 3 kondygnacji nadziemnych, 
- zabudowa pozosta!a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si# podpiwniczenie budynków, 
- maksymalna wysoko$' poziomu posadzki parteru: dla zabudowy jednorodzinnej: 0,6 m powy(ej 

poziomu terenu, 
- maksymalna wysoko$' poziomu posadzki parteru: dla zabudowy wielorodzinnej: 1,5 m powy(ej 

poziomu terenu. 
b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, k�t nachylenia po!aci 
dachowych dla budynków bez poddasza u(ytkowego 25º- 35º oraz dla budynków z poddaszem 
u(ytkowym 35º- 45º, kalenica g!ówna równoleg!a do elewacji frontowej budynku, 

- wysoko$' okapu dla zabudowy jednorodzinnej w przedziale 2,8 - 4,5 m, 
- wysoko$' okapu dla zabudowy wielorodzinnej w przedziale 4,5 – 8,5 m, 
- zabudowa pozosta!a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k�cie nachylenia po!aci 

dachowych 25º – 45º. 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odleg!o$ci 15,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drog� 001.KDL (ul. Miejsk�),
- w odleg!o$ci 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych z drog� 047.KDW, 048.KDL i 050.KDL, 
- w odleg!o$ci 6 m od granicy wydziele) geodezyjnych innych dróg wewn#trznych, 
- dopuszcza si# lokalizacj# wolno stoj�cych budynków gospodarczych i gara(owych towarzysz�cych 

zabudowie jednorodzinnej w odleg!o$ci nie mniejszej ni( 1,5 m od granicy z s�siedni� dzia!k�
budowlan� $cian� bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon� w stron# tej granicy, 

- dopuszcza si# lokalizacj# budynków gospodarczych i gara(owych bezpo$rednio przy granicy $cian�
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon� w stron# tej granicy, przylegaj�c� do istniej�cej 
$ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze $cian� bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon�
w stron# tej granicy albo wydano decyzj# o pozwoleniu na budow# tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow# jest wydawana równocze$nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

d) powierzchnia zabudowy: do 25% powierzchni terenu obj#tego zamierzeniem budowlanym 
(z wy!�czeniem terenu dróg wewn#trznych na terenach zabudowy wielorodzinnej). 

e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40% powierzchni terenu obj#tego zamierzeniem 
budowlanym (z wy!�czeniem terenu dróg wewn#trznych na terenach zabudowy wielorodzinnej). 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) w zabudowie jednorodzinnej na 1 dzia!ce budowlanej mo(e znajdowa' si# maksymalnie 1 budynek 

mieszkalny, 
b) w przypadku realizacji zabudowy wielorodzinnej minimalnym zakresem przestrzennym zamierzenia 

budowlanego (zgodnie z definicj� okre$lon� w §4 pkt 10) nale(y obj�' tereny wskazane na rysunku 
planu, 

c) ustala si# teren urz�dze) elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o  powierzchni nie mniejszej 
ni( 50 m2, oznaczony symbolem E w obr#bie terenu 52.MW, 53.MW i 54.MW, których lokalizacja 
i  wielko$' mog� by' zmienione w uzgodnieniu z instytucj� eksploatuj�c� urz�dzenia 
elektroenergetyczne; w przypadku w!�czenia terenu oznaczonego symbolem E do terenu 52.MW, teren 
podlega ustaleniom obowi�zuj�cym dla 52.MW; w przypadku w!�czenia terenu oznaczonego symbolem 
E do terenu 53.MW, teren podlega ustaleniom obowi�zuj�cym dla 53.MW; w przypadku w!�czenia 
terenu oznaczonego symbolem E do terenu 54.MW, teren podlega ustaleniom obowi�zuj�cym dla 
54.MW, 

d) w przypadku obj#cia jednym zamierzeniem budowlanym terenów 53.MW, 55.U,MW i drogi wewn#trznej
049.KDW, dopuszcza si# zmian# przebiegu drogi 049.KDW lub jej likwidacj#, w przypadku likwidacji 
drogi wewn#trznej 049.KDW, teren 049.KDW podlega ustaleniom obowi�zuj�cym dla terenu 55.U,MW; 

e) dopuszcza si# zmian# przebiegu w/w drogi wewn#trznej 49.KDW pod warunkiem zachowania 
minimalnej szeroko$ci pasa drogowego 10,0 m, bez mo(liwo$ci zastosowania tzw. drogi  „$lepej”, 

f) zaleca si# stosowanie nawierzchni pó!przepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych do 
poszczególnych budynków oraz miejsc postojowych na wydzielonych dzia!kach. 

7) ZASADY OBS&UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS&UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

Poz. 347
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a) obs�uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 
okre!lonych przez zarz"dc  drogi, dopuszcza si  jeden wjazd na dzia�k  przeznaczon" pod zabudow 
mieszkaniow" jednorodzinn",

b) wymagania parkingowe w ramach w�asno!ci nieruchomo!ci: minimum 1 miejsce postojowe na 
1 mieszkanie, w zakresie us�ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 

c) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci"gowej, 
d) odprowadzanie !cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:  

- z dachów budynków - do gruntu w obr bie dzia�ek,
- z powierzchni utwardzonych – powierzchniowo lub poprzez zastosowanie nawierzchni 

pó�przepuszczalnych lub do kanalizacji deszczowej, 
- wody opadowe lub roztopowe pochodz"ce z powierzchni zanieczyszczonych przed 

odprowadzeniem do odbiornika wymagaj" oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
g) zaopatrzenie w energi  elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
h) zaopatrzenie w ciep�o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych #róde� ciep�a; wyklucza si 

stosowanie do ogrzewania kopalnych paliw sta�ych; dla zabudowy wielorodzinnej zaleca si  wykonanie 
kot�owni zbiorczej zlokalizowanej w jednym z planowanych budynków i zasilanie z niej zespo�u
zabudowy za pomoc" sieci cieplnych, 

i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta�e warunki okre!lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ$OWE ZASADY PODZIA$U NIERUCHOMO%CI:
a) ustala si  warunek opracowania koncepcji projektu podzia�u dla ca�o!ci terenu okre!lonego danym 

numerem; koncepcja b dzie stanowi�a podstaw  do dokonania podzia�u na dzia�ki budowlane oraz 
wydzielenia dróg wewn trznych zapewniaj"cych obs�ug  komunikacyjn" terenu, 

b) minimalna powierzchnia dzia�ki budowlanej: 
- zabudowa jednorodzinna: 800 m2,
- zabudowa wielorodzinna – na 1 mieszkanie powinno przypada& nie mniej ni' 120 m2 powierzchni 

dzia�ki, 
c) minimalna szeroko!& frontu dzia�ki (nie dotyczy dzia�ek naro'nych): 

- zabudowa jednorodzinna: 20 m, 
- zabudowa wielorodzinna – nie ustala si ,

d) nale'y zachowa& jednakow" szeroko!& dzia�ek przeznaczonych pod zabudow  jednorodzinn"
po�o'onych w jednym ci"gu wzd�u' ulicy z tolerancj" 10% (ustalenie to nie dotyczy dzia�ek naro'nych 
oraz istniej"cych wydziele(),

e) k"t po�o'enia granic dzia�ek w stosunku do pasa drogowego :75º - 110º (nie dotyczy dzia�ek naro'nych 
i przylegaj"cych do �uku drogi oraz istniej"cych wydziele(),

f) minimalna szeroko!& drogi wewn trznej 10 m, w przypadku zastosowania tzw. drogi  „!lepej” – 
zako(czenie jej placem nawrotowym o minimalnych wymiarach 13,5 m x 13,5 m,  

g) projekt podzia�u terenu nale'y uzgodni& z Wójtem Gminy S�upsk.

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA$TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale'y d"'y& do znormalizowania jako!ci i wysoko!ci ogrodze(, szczególnie od frontu dzia�ki,
b) zakaz stosowania ogrodze( z prefabrykowanych elementów betonowych, 
c) w zabudowie jednorodzinnej dopuszczalna wysoko!& ogrodzenia od frontu dzia�ki: 1,0-1,5 m. 

18. KARTA TERENU  nr 18 

1) NUMER TERENU: – 55 2) POWIERZCHNIA: – 1,12 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

U, MW – us�ugi ró ne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
a) us�ugi ró ne (z zakresu us�ug nie  zak�ócaj!cych funkcji mieszkaniowej) - zakres funkcji wed�ug § 3 pkt 2, 

us�ugi o charakterze centrotwórczym w skali osiedla, us�ugi winny by" zlokalizowane wokó� placu lub 
innej przestrzeni ogólnodost#pnej podobnego typu jak plac, promenada itp, funkcja us�ugowa mo e
wyst#powa" samodzielnie na dzia�ce budowlanej lub jako funkcja wbudowana w budynku mieszkalnym, 
obowi!zek przeznaczenia parterów w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ogólnodost#pnych
terenach (placu osiedlowym, promenadzie itp) pod funkcje us�ugowe, nie ustala si# procentu udzia�u
funkcji us�ugowej w budynku mieszkalnym ani proporcji pomi#dzy zabudow! us�ugow! a mieszkaniow!;
powierzchnia sprzeda y w budynkach do 400 m2

; wyklucza si# lokalizacj# budynków gospodarczych 
i gara y. 

Poz. 347
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b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zakres funkcji wed�ug § 3 pkt 1, wyklucza si  lokalizacj 
budynków gospodarczych i gara!y. 

4) ZASADY OCHRONY "RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 
a) przyjmuje si  poziom ha�asu w #rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkalno – 

us�ugow$,
b) zakres uci$!liwo#ci obiektów lub prowadzonej dzia�alno#ci nie mo!e powodowa% przekroczenia 

standardów jako#ci #rodowiska na terenach s$siednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszym 
Planie przeznaczenia poszczególnych terenów; zasi g uci$!liwo#ci winien by% bezwzgl dnie 
ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytu� prawny, a znajduj$ce si  w nim 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by% wyposa!one w techniczne #rodki ochrony przed 
tymi uci$!liwo#ciami.

5) PARAMETRY I WSKA&NIKI KSZTA'TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko#%:

- zabudowa mieszkaniowa, mieszkalno – us�ugowa i us�ugowa – do 12 m; do 3 kondygnacji 
nadziemnych, 

- dopuszcza si  podpiwniczenie budynków, maksymalna wysoko#% poziomu posadzki parteru: 1,5 m 
powy!ej poziomu terenu. 

b) rodzaj dachu:
- dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, k$t nachylenia po�aci dachowych 35º- 45º; kalenica 

g�ówna równoleg�a do elewacji frontowej budynku, 
- zabudowa us�ugowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k$cie nachylenia po�aci 

dachowych 30º – 45º. 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

- w odleg�o#ci 8,0 m od linii rozgraniczaj$cych z drog$ 001.KDL (ul. Miejsk$) i z drog$ 047.KDW, 
048.KDL, 

- w odleg�o#ci 6 m od granicy wydziele( geodezyjnych pozosta�ych dróg wewn trznych, 
- dopuszcza si  realizacj  zabudowy na granicy wydzielenia takich przestrzeni publicznych jak: plac, 

promenada itp. 
d) powierzchnia zabudowy:

- dla zabudowy mieszkaniowej do 25% powierzchni terenu obj tego zamierzeniem budowlanym 
(z wy�$czeniem terenu dróg wewn trznych i placów), 

- dla zabudowy us�ugowej i mieszkalno – us�ugowej do 35% powierzchni terenu obj tego 
zamierzeniem budowlanym (z wy�$czeniem terenu dróg wewn trznych i placów). 

e) powierzchnia biologicznie czynna:
- dla zabudowy mieszkaniowej – minimum 40% powierzchni terenu obj tego zamierzeniem 

budowlanym (z wy�$czeniem terenu dróg wewn trznych i placów), 
- dla zabudowy us�ugowej i mieszkalno – us�ugowej – minimum 20% powierzchni terenu obj tego

zamierzeniem budowlanym (z wy�$czeniem terenu dróg wewn trznych i placów). 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) minimalnym zakresem przestrzennym zamierzenia budowlanego (zgodnie z definicj$ okre#lon$ w §4 

pkt 10) nale!y obj$% ca�y teren 55.U,MW, 
b) projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego nale!y uzgodni% z Wójtem Gminy S�upsk,
c) na terenie 55.U,MW nale!y urz$dzi% teren przestrzeni ogólnodost pnej sprzyjaj$c$ nawi$zywaniu 

kontaktów spo�ecznych w postaci placu, promenady lub w innej formie o �$cznej powierzchni nie 
mniejszej ni! 2000 m2, (nie uznaje si  parkingu za przestrze( ogólnodost pn$ o w/w funkcji), 

d) w przypadku obj cia jednym zamierzeniem budowlanym terenów 53.MW, 55.U,MW i drogi wewn trznej
049.KDW, dopuszcza si  zmian  przebiegu drogi 049.KDW lub jej likwidacj , w przypadku likwidacji 
drogi wewn trznej 049.KDW, teren 049.KDW podlega ustaleniom obowi$zuj$cym dla terenu 55.U,MW, 

e) dopuszcza si  zmian  przebiegu w/w drogi wewn trznej 049.KDW pod warunkiem zachowania 
minimalnej szeroko#ci drogi 10,0 m, bez mo!liwo#ci zastosowania tzw. drogi  „#lepej”. 

7) ZASADY OBS'UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS'UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs�uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre#lonych przez zarz$dc  drogi, 
b) wymagania parkingowe w ramach w�asno#ci nieruchomo#ci: minimum 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie, w zakresie us�ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 
c) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci$gowej, 
d) odprowadzanie #cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:  

- z dachów budynków - do gruntu w obr bie dzia�ek,
- z powierzchni utwardzonych – powierzchniowo lub poprzez zastosowanie nawierzchni 

pó�przepuszczalnych lub do kanalizacji deszczowej, 
- wody opadowe lub roztopowe pochodz$ce z powierzchni zanieczyszczonych przed 

odprowadzeniem do odbiornika wymagaj$ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
g) zaopatrzenie w energi  elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
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h) zaopatrzenie w ciep�o: z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych  róde� ciep�a; wyklucza si! stosowanie do 
ogrzewania kopalnych paliw sta�ych; zaleca si! wykonanie kot�owni zbiorczej zlokalizowanej w jednym 
z planowanych budynków i zasilanie z niej zespo�u zabudowy za pomoc" sieci cieplnych, 

i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta�e warunki okre#lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ$OWE ZASADY PODZIA$U NIERUCHOMO%CI:
a) minimalna powierzchnia dzia�ki budowlanej – nie ustala si!,
b) minimalna powierzchnia dzia�ki przeznaczonej pod zabudow! us�ugow" – nie ustala si!,
c) minimalna szeroko#& frontu dzia�ki – nie ustala si!,
d) k"t po�o'enia granic dzia�ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala si!,
e) dopuszcza si! wydzielenie dróg wewn!trznych przy zachowaniu minimalnej szeroko#ci 8 m, a 

w przypadku zastosowania tzw. drogi  „#lepej” – zako(czenia jej placem nawrotowym o minimalnych 
wymiarach 13,5 m x 13,5 m; po�"czenie drogi z istniej"cym uk�adem drogowym. 

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA$TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) ma�a architektura, ziele( – dopuszcza si!,
b) no#niki reklamowe – dopuszcza si!,
c) tymczasowe obiekty us�ugowo – handlowe: zakaz lokalizacji; zakazuje si! lokalizacji budynków 

tymczasowych oraz innych budynków i form zagospodarowania degraduj"cych walory estetyczne 
przestrzeni,

d) zakaz stosowania ogrodze( z prefabrykowanych elementów betonowych. 

19. KARTA TERENU  nr 19 

1) NUMER TERENU: –   56 2) POWIERZCHNIA: – 1,47 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU:  

MN,MW - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

c) domy jednorodzinne wolno stoj"ce, w zabudowie bli niaczej lub szeregowej do 4 segmentów (zakres 
funkcji wed�ug § 3 pkt 1), 

d) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zakres funkcji wed�ug § 3 pkt 1) – domy mieszkalne do 
4 mieszka( dost!pnych z 1 klatki schodowej w zabudowie wolno stoj"cej lub bli niaczej.

4) ZASADY OCHRONY %RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: przyjmuje si! poziom ha�asu 
w #rodowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow! mieszkaniow".

5) PARAMETRY I WSKA+NIKI KSZTA$TOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysoko#&:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wysoko#& g�ównej kalenicy dachu od 6,0 m do 9,0 m; 
wysoko#& budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja wy�"cznie jako poddasze 
u'ytkowe), wysoko#& wbudowanych gara'y w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych mo'e by&
ni'sza ni' 6 m, 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – do 10 m; do 2 kondygnacji nadziemnych, 
- zabudowa pozosta�a - do 6,0 m, 
- dopuszcza si! podpiwniczenie budynków, 
- maksymalna wysoko#& poziomu posadzki parteru: dla zabudowy jednorodzinnej: 0,6 m powy'ej 

poziomu terenu, 
- maksymalna wysoko#& poziomu posadzki parteru: dla zabudowy wielorodzinnej: 1,5 m powy'ej 

poziomu terenu. 
b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, k"t nachylenia po�aci 
dachowych dla budynków bez poddasza u'ytkowego 25º- 35º oraz dla budynków z poddaszem 
u'ytkowym 35º- 45º, kalenica g�ówna równoleg�a do elewacji frontowej budynku, 

- wysoko#& okapu dla zabudowy jednorodzinnej w przedziale 2,8 - 4,5 m, 
- wysoko#& okapu dla zabudowy wielorodzinnej w przedziale 4,0 – 6,5 m, 
- zabudowa pozosta�a: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny o k"cie nachylenia po�aci 

dachowych 25º – 45º. 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odleg�o#ci 8,0 m od linii rozgraniczaj"cych z drog" 050.KDL, 
- dopuszcza si! lokalizacj! wolno stoj"cych budynków gospodarczych i gara'owych towarzysz"cych 

zabudowie w odleg�o#ci nie mniejszej ni' 1,5 m od granicy z s"siedni" dzia�k" budowlan" #cian"
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon" w stron! tej granicy, 
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- dopuszcza si� lokalizacj� budynków gospodarczych i gara owych bezpo!rednio przy granicy !cian"
bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon" w stron� tej granicy, przylegaj"c" do istniej"cej 
!ciany, gdy przy granicy istnieje budynek ze !cian" bez otworów okiennych i drzwiowych zwrócon"
w stron� tej granicy albo wydano decyzj� o pozwoleniu na budow� tak usytuowanego budynku lub 
taka decyzja o pozwoleniu na budow� jest wydawana równocze!nie dla budynków zlokalizowanych 
przy granicy. 

d) powierzchnia zabudowy: 
- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj"cej i bli#niaczej do 25% powierzchni dzia$ki budowlanej, 
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej do 35% powierzchni dzia$ki budowlanej, 
- dla zabudowy wielorodzinnej do 25% powierzchni dzia$ki budowlanej. 

e) powierzchnia biologicznie czynna: 
- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj"cej i bli#niaczej – minimum 40% powierzchni dzia$ki

budowlanej, 
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej – minimum 30% powierzchni dzia$ki budowlanej, 
- dla zabudowy wielorodzinnej – minimum 40% powierzchni dzia$ki budowlanej. 

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
a) w zabudowie jednorodzinnej na 1 dzia$ce budowlanej mo e znajdowa% si� maksymalnie 1 budynek 

mieszkalny, 
b) ustala si� teren urz"dze& kanalizacji sanitarnej (przepompownia) oznaczony symbolem K w obr�bie

terenu 56.MN,MW, którego lokalizacja i  wielko!% mog" by% zmienione w uzgodnieniu z instytucj"
eksploatuj"c" urz"dzenia kanalizacyjne; w przypadku w$"czenia terenu oznaczonego symbolem K do 
terenu 56.MN,MW, teren podlega ustaleniom obowi"zuj"cym dla terenu 56.MN,MW, 

c) zaleca si� stosowanie nawierzchni pó$przepuszczalnych do utwardzenia dróg dojazdowych do 
poszczególnych budynków oraz miejsc postojowych na wydzielonych dzia$kach. 

7) ZASADY OBS'UGI KOMUNIKACYJNEJ I OBS'UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) obs$uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewn�trzne, lokalizacja wjazdu na warunkach 

okre!lonych przez zarz"dc� drogi, dopuszcza si� jeden wjazd na dzia$k� przeznaczon" pod zabudow�
mieszkaniow" jednorodzinn",

b) wymagania parkingowe w ramach w$asno!ci nieruchomo!ci: minimum 1 miejsce postojowe na 
1 mieszkanie, w zakresie us$ug zgodnie z w § 5 ust.8 pkt 6, 

c) zaopatrzenie w wod�: z sieci wodoci"gowej, 
d) odprowadzanie !cieków sanitarnych: do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do gruntu w obr�bie dzia$ek,
f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, 
g) zaopatrzenie w energi� elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, 
h) zaopatrzenie w ciep$o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych #róde$ ciep$a,
i) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami ogólnymi, 
j) pozosta$e warunki okre!lono w § 5 ust.9. 

8) SZCZEGÓ'OWE ZASADY PODZIA'U NIERUCHOMO(CI:
a) minimalna powierzchnia dzia$ki budowlanej: 

- zabudowa jednorodzinna wolno stoj"ca i bli#niacza: 800 m2,
- zabudowa jednorodzinna szeregowa: 320 m2,
- zabudowa wielorodzinna – na 1 mieszkanie powinno przypada% nie mniej ni  200 m2 powierzchni 

dzia$ki, 
b) minimalna szeroko!% frontu dzia$ki (nie dotyczy dzia$ek naro nych): 

- zabudowa jednorodzinna wolno stoj"ca i bli#niacza: 20 m, 
- zabudowa jednorodzinna szeregowa: 8 m, 
- zabudowa wielorodzinna – nie ustala si�,

c) k"t po$o enia granic dzia$ek w stosunku do pasa drogowego :75º - 110º (nie dotyczy dzia$ek naro nych 
i przylegaj"cych do $uku drogi oraz istniej"cych wydziele&).

9) USTALENIA DOTYCZ)CE WYMAGA* KSZTA'TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale y d" y% do znormalizowania jako!ci i wysoko!ci ogrodze&, szczególnie od frontu dzia$ki,
b) zakaz stosowania ogrodze& z prefabrykowanych elementów betonowych, 
c) dopuszczalna wysoko!% ogrodzenia od frontu dzia$ki: 1,0-1,5 m. 

§ 7 

Ustalenia szczegó�owe dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj cymi,  b!d cych 
terenami komunikacji s  nast!puj ce:

1. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC nr 1 
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1 )  NUMER 
TERENU: – 001 2) POWIERZCHNIA: – 2,33  ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU:

KDL – droga publiczna - lokalna (ul. Miejska, ul.Brzozowa i jej przed�u enie w kierunku Redzikowa) 

4) ZASADY OCHRONY !RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo do gruntu lub do kanalizacji deszczowej zgodnie 

z przepisami odr"bnymi, 
b) zaleca si" wprowadzenie szpaleru drzew wzd�u  ulicy. 

5) PARAMETRY I WYPOSA#ENIE: 
a) szeroko$% w liniach rozgraniczaj&cych minimum15 m; w obr"bie istniej&cych wydziele' geodezyjnych na 

odcinku ul.Brzozowej – poszerzenie istniej&cych wydziele' do minimalnej szeroko$ci pasa drogowego 
12 m (wed�ug rysunku planu), 

b) przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy ruchu; szeroko$% jezdni minimum 6 m, 
c) dost"pno$% do terenów przyleg�ych: ograniczenie do niezb"dnego minimum bezpo$rednich wjazdów do 

indywidualnych posesji, 
d) wyposa enie: obustronny chodnik o szeroko$ci minimum 2,0 m, dopuszcza si" realizacj" $cie ki

rowerowej; tras" ruchu rowerowego nale y wydzieli% od ruchu pieszego (np. zró nicowa% kolor lub 
rodzaj nawierzchni) oraz zastosowa% odpowiednie oznakowanie ci&gu,

e) w pasie drogowym dopuszcza si" lokalizacj" zatok autobusowych komunikacji miejskiej, 
f) dopuszcza si" lokalizacj" zatok postojowych, 
g) nie dopuszcza si" parkowania przykraw" nikowego, 

6) USTALENIA DOTYCZ(CE WYMAGA) KSZTA*TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) ma�a architektura – dopuszcza si",
b) no$niki reklamowe – dopuszcza si" o powierzchni nie wi"kszej ni  2 m2

,
c) tymczasowe obiekty us�ugowo – handlowe – zakaz lokalizacji, 
d) urz&dzenia techniczne w pasie drogowym - dopuszcza si",
e) ziele' – dopuszcza si".

7) INNE ZAPISY: nie ustala si".

2. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC nr 2 

1) NUMER TERENU:   048 2) POWIERZCHNIA: – 0,36 ha 

050 ..................................................0,63 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU:

KDL – droga publiczna - lokalna

4) ZASADY OCHRONY !RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo do gruntu lub do kanalizacji deszczowej zgodnie 

z przepisami odr"bnymi, 
b) zaleca si" wprowadzenie szpaleru drzew wzd�u  ulicy. 

5) PARAMETRY I WYPOSA#ENIE: 
a) szeroko$% w liniach rozgraniczaj&cych minimum15 m; 
b) przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy ruchu; szeroko$% jezdni minimum 6 m, 
c) dost"pno$% do terenów przyleg�ych: bez ogranicze',
d) wyposa enie: obustronny chodnik o szeroko$ci minimum 2,0 m, dopuszcza si" realizacj" $cie ki

rowerowej; tras" ruchu rowerowego nale y wydzieli% od ruchu pieszego (np. zró nicowa% kolor lub 
rodzaj nawierzchni) oraz zastosowa% odpowiednie oznakowanie ci&gu,

e) w pasie drogowym dopuszcza si" lokalizacj" zatok autobusowych komunikacji miejskiej, 
f) dopuszcza si" lokalizacj" zatok postojowych, 
g) dopuszcza si" parkowanie przykraw" nikowe, 

6) USTALENIA DOTYCZ(CE WYMAGA) KSZTA*TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) ma�a architektura – dopuszcza si",
b) no$niki reklamowe – dopuszcza si" o powierzchni nie wi"kszej ni  2 m2

,
c) tymczasowe obiekty us�ugowo – handlowe – zakaz lokalizacji, 
d) urz&dzenia techniczne w pasie drogowym - dopuszcza si",
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e) ziele� – dopuszcza si .

7) INNE ZAPISY: nie ustala si .

3. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC nr 3 

1) NUMER TERENU:   002 (ul.Spacerowa) 
2) POWIERZCHNIA: – 1,82 ha 

003 ................................................0,62 ha 

004 ................................................0,61 ha 

005 (ul.Rzemie!lnicza) 
................................................0,52 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

KDD – droga publiczna - dojazdowa 

4) ZASADY OCHRONY "RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo do gruntu lub do kanalizacji deszczowej zgodnie 

z  przepisami odr bnymi, 
b) zaleca si  wprowadzenie szpaleru drzew wzd#u$ ulicy. 

5) PARAMETRY I WYPOSA%ENIE: 
a) szeroko!& w liniach rozgraniczaj'cych minimum15 m;  
b) przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy ruchu; szeroko!& jezdni minimum 6 m, 
c) dost pno!& do terenów przyleg#ych: bez ogranicze� za wyj'tkiem ul.Spacerowej, gdzie ogranicza si   do 

niezb dnego minimum bezpo!rednie wjazdy do indywidualnych posesji, 
d) wyposa$enie: obustronny chodnik o szeroko!ci minimum 2,0 m, dopuszcza si  realizacj !cie$ki

rowerowej; tras  ruchu rowerowego nale$y wydzieli& od ruchu pieszego (np. zró$nicowa& kolor lub 
rodzaj nawierzchni) oraz zastosowa& odpowiednie oznakowanie ci'gu,

e) w pasie drogowym dopuszcza si  lokalizacj  zatok autobusowych komunikacji miejskiej, 
f) dopuszcza si  parkowanie przykraw $nikowe oraz lokalizacj  zatok postojowych. 

6) USTALENIA DOTYCZ(CE WYMAGA) KSZTA*TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) ma#a architektura – dopuszcza si ,
b) no!niki reklamowe – dopuszcza si  o powierzchni nie wi kszej ni$ 2 m2

,
c) tymczasowe obiekty us#ugowo – handlowe – zakaz lokalizacji, 
d) urz'dzenia techniczne w pasie drogowym - dopuszcza si ,
e) ziele� – dopuszcza si .

7) INNE ZAPISY: nie ustala si .
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1 )  NUMER 
TERENU:  006

2) POWIERZCHNIA: – 0,84 
ha

007
...................................0,51 ha 

008 (fragment ul.Rzemie�lniczej)
...................................0,01 ha 

009 ...................................0,17 ha 

010 ...................................0,24 ha 

018 ...................................0,20 ha 

019 ...................................0,23 ha 

025 ...................................0,15 ha 

026 ...................................0,15 ha 

029 ...................................0,22 ha 

030 ...................................0,24 ha 

031 ...................................0,22 ha 

033 ...................................0,45 ha 

034 ...................................0,47 ha 

035 ...................................0,46 ha 

036 (ul.Jaworowa i ul.Jod owa) 
...................................0,33 ha 

037 ...................................0,39 ha 

038 ...................................0,15 ha 

043 (ul.Grabowa) 
...................................0,24 ha 

044 (ul.Lipowa) 
...................................0,21 ha 

045 (ul.Kasztanowa) 
...................................0,15 ha 

046 (ul.Brzozowa) 
...................................0,14 ha 

047 ...................................0,31 ha 

049 ...................................0,17 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

KDW – droga wewn�trzna 

4) ZASADY OCHRONY !RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo do studni ch onnych (odbiorników wód opadowych) lub 

poprzez zastosowanie nawierzchni pó przepuszczalnych lub do kanalizacji deszczowej zgodnie 
z  przepisami odr"bnymi. 

5) PARAMETRY I WYPOSA#ENIE: 
a) dla dróg oznaczonych symbolami: 006.KDW, 007.KDW, 009.KDW, 010.KDW, 018.KDW, 019.KDW, 

029.KDW, 030.KDW, 031.KDW, 033.KDW, 034.KDW, 035.KDW, 037.KDW, 047.KDW: 
- szeroko�$ w liniach rozgraniczaj%cych minimum12 m, 
- przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy ruchu; szeroko�$ jezdni minimum 5 m lub przekrój 

drogi bez wydzielonej odr"bnie jezdni i chodnika, 
- dost"pno�$ do terenów przyleg ych: bez ogranicze&,
- wyposa'enie: obustronny chodnik o szeroko�ci minimum 2,0 m lub przekrój drogi bez wydzielonej 

odr"bnie jezdni i chodnika, dopuszcza si" realizacj" �cie'ki rowerowej, 
- dopuszcza si" parkowanie przykraw"'nikowe oraz lokalizacj" zatok postojowych. 

b) dla drogi oznaczonej symbolem 045.KDW: 
- szeroko�$ w liniach rozgraniczaj%cych minimum 12 m, 
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- przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy ruchu; szeroko�� jezdni minimum 5 m lub przekrój 
drogi bez wydzielonej odr bnie jezdni i chodnika, 

- dost pno�� do terenów przyleg!ych: bez ogranicze",
- wyposa#enie: obustronny chodnik o szeroko�ci minimum 1,5 m lub przekrój drogi bez wydzielonej 

odr bnie jezdni i chodnika, dopuszcza si  realizacj �cie#ki rowerowej, 
- dopuszcza si  parkowanie przykraw #nikowe oraz lokalizacj  zatok postojowych. 

c) dla dróg oznaczonych symbolami: 025.KDW, 026.KDW, 038.KDW, 049.KDW: 
- szeroko�� w liniach rozgraniczaj$cych minimum10 m, 
- przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy ruchu; szeroko�� jezdni minimum 5 m lub przekrój 

drogi bez wydzielonej odr bnie jezdni i chodnika, 
- dost pno�� do terenów przyleg!ych: bez ogranicze",
- wyposa#enie: nie ustala si ,
- dopuszcza si  parkowanie przykraw #nikowe. 

d) dla dróg oznaczonych symbolami: 008.KDW, 036.KDW, 043.KDW, 044.KDW, 046.KDW (istniej$ce 
wydzielenia dróg i ich przed!u#enie): 
- szeroko�� w liniach rozgraniczaj$cych minimum 8 m lub zgodnie z istniej$cymi wydzieleniami 

geodezyjnymi, 
- przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy ruchu lub przekrój drogi bez wydzielonej odr bnie 

jezdni i chodnika, 
- dost pno�� do terenów przyleg!ych: bez ogranicze",
- wyposa#enie: nie ustala si ,
- dopuszcza si  parkowanie przykraw #nikowe. 

6) USTALENIA DOTYCZ%CE WYMAGA& KSZTA'TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) ma!a architektura – dopuszcza si ,
b) no�niki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
c) tymczasowe obiekty us!ugowo – handlowe – zakaz lokalizacji, 
d) urz$dzenia techniczne w pasie drogowym - dopuszcza si ,
e) ziele" – dopuszcza si .

7) INNE ZAPISY: 
a) zaleca si  realizacj  ma!ego ronda na przeci ciu dróg 006.KDW z 009.KDW i 010.KDW oraz na 

przeci ciu dróg 006.KDW z 018.KDW i 019.KDW, 
b) stan prawny dróg wewn trznych, powinien zapewnia� mo#liwo�� obs!ugi komunikacyjnej wszystkich 

terenów do nich przyleg!ych, 
c) dopuszcza si  zmian  przebiegu drogi 034.KDW lub jej likwidacj  pod warunkiem obj cia jednym 

zamierzeniem budowlanym terenów 33.MN,MW , 34.MN,MW , 35.MN,MW, 36.MN,MW oraz terenów 
ci$gów pieszych 051.KDX i 052.KDX  i drogi wewn trznej 034.KDW oraz pod warunkiem zachowania 
minimalnej szeroko�ci drogi 12 m; w przypadku likwidacji drogi wewn trznej 034.KDW, teren 034.KDW 
podlega ustaleniom obowi$zuj$cym dla s$siednich terenów MN,MW; nale#y zachowa� przebieg ci$gów 
pieszych 051.KDX i 052.KDX oraz ich wzajemne po!$czenie, 
d) dopuszcza si  zmian  przebiegu drogi 049.KDW lub jej likwidacj  pod warunkiem obj cia jednym 

zamierzeniem budowlanym terenów 53.MW, 55.U,MW i drogi wewn trznej 049.KDW oraz pod 
warunkiem zachowania minimalnej szeroko�ci drogi 10 m; w przypadku likwidacji drogi wewn trznej
049.KDW, teren 049.KDW podlega ustaleniom obowi$zuj$cym dla terenu 55.U,MW. 

5. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC nr 5 

Poz. 347

1) NUMER TERENU: 011 2) POWIERZCHNIA: – 0,17 ha 

012 .......................................0,17 ha 

013 .......................................0,13 ha 

014 .......................................0,21 ha 

015 .......................................0,15 ha 

016 .......................................0,15 ha 

017 .......................................0,20 ha 

020 .......................................0,09 ha 

021 .......................................0,16 ha 

022 .......................................0,14 ha 
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023 .......................................0,14 ha 

024 .......................................0,15 ha 

027 .......................................0,21 ha 

028 .......................................0,29 ha 

032 .......................................0,15 ha 

040 .......................................0,09 ha 

041 .......................................0,13 ha 

042 .......................................0,24 ha 

3) PRZEZNACZENIE TERENU:

KDW – droga wewn�trzna 

4) ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo do gruntu poprzez zastosowanie nawierzchni 

pó�przepuszczalnych. 

5) PARAMETRY I WYPOSA ENIE: 
a) dla dróg oznaczonych symbolami: 011.KDW, 012.KDW, 013.KDW, 014.KDW, 015.KDW, 016.KDW, 

017.KDW, 020.KDW, 021.KDW, 022.KDW, 023.KDW, 024.KDW, 027.KDW, 028.KDW, 032.KDW: 
- szeroko!" w liniach rozgraniczaj#cych minimum10 m;  
- przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy ruchu lub przekrój drogi bez wydzielonej odr$bnie 

jezdni i chodnika, 
- dost$pno!" do terenów przyleg�ych: bez ogranicze%,
- wyposa&enie: nie ustala si$.

b) dla dróg oznaczonych symbolami: 040.KDW, 041.KDW, 042.KDW:
- szeroko!" w liniach rozgraniczaj#cych minimum 8 m; plac nawrotowy o minimalnych wymiarach 

13,5 m x 13,5 m, szeroko!" drogi 042.KDW na odcinku �#cz#cym z drog# dojazdow# przebiegaj#c#
w s#siedztwie w obr$bie miasta S�upska - minimum 10 m, 

- przekrój – jedna jezdnia, minimum dwa pasy ruchu lub przekrój drogi bez wydzielonej odr$bnie 
jezdni i chodnika, 

- dost$pno!" do terenów przyleg�ych: bez ogranicze%,
- wyposa&enie: nie ustala si$.

5) USTALENIA DOTYCZ'CE WYMAGA( KSZTA)TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) ma�a architektura – dopuszcza si$,
b) no!niki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
c) tymczasowe obiekty us�ugowo – handlowe – zakaz lokalizacji, 
d) urz#dzenia techniczne w pasie drogowym - dopuszcza si$,
e) ziele% – dopuszcza si$.

6) INNE ZAPISY:
a) dopuszcza siC zmianC przebiegu lub likwidacjC drogi pod 

warunkiem zachowania ustalonej minimalnej szerokoWci 
drogi w karcie terenu; w przypadku zastosowania tzw. 
drogi  !Wlepej" # zakoMczenie drogi placem nawrotowym 

o minimalnych wymiarach 13,5 m x 13,5 m oraz pod 

warunkiem objCcia jednym projektem podziaŽu i jedn> 

procedur> podziaŽu obszar oznaczony na rysunku planu 

jako minimalny zakres przestrzenny i tak:

$ dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi 011.KDW pod 

warunkiem objCcia jednym projektem podziaŽu i jedn> 

procedur> podziaŽu obszar oznaczony na rysunku 

planu jako minimalny zakres przestrzenny terenu 

obejmuj>cy czCW5 terenu 3.MN, czCW5 terenu 4.MN 

oraz teren drogi 011.KDW;

$  dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg 012.KDW 

i/lub 013.KDW pod warunkiem objCcia jednym pro-

jektem podziaŽu i jedn> procedur> podziaŽu obszar 

oznaczony na rysunku planu jako minimalny zakres 

przestrzenny terenu obejmuj>cy czCW5 terenu 4.MN, 

teren 5.MN i 6.MN oraz teren dróg 012.KDW i 013.

KDW;

$  dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg 014.KDW 

i/lub 015.KDW i/lub 016.KDW i/lub 017.KDW pod 

warunkiem objCcia jednym projektem podziaŽu i jedn> 

procedur> podziaŽu obszaru oznaczonego na rysunku 

planu jako minimalny zakres przestrzenny terenu 

obejmuj>cy czCW5 terenu 7.MN, teren 8.MN, 9.MN, 

10.MN i 11.MN oraz teren dróg 014.KDW, 015.KDW, 

016.KDW i 017.KDW;

$ dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg 020.KDW i/lub 

021.KDW pod warunkiem objCcia jednym projektem 

podziaŽu i jedn> procedur> podziaŽu obszar ozna-

czony na rysunku planu jako minimalny zakres prze-

strzenny terenu obejmuj>cy terenu 12.MN, 13.MN i 

14.MN oraz teren dróg 020.KDW i 021.KDW;

$ dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg 022.KDW 

i/lub 023.KDW i/lub 024.KDW pod warunkiem ob-

jCcia jednym projektem podziaŽu i jedn> procedur> 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 14 ! 1102 !

podziaŽu obszar oznaczony na rysunku planu jako 
minimalny zakres przestrzenny terenu obejmuj>cy 
teren 15.MN,16.MN, 17.MN i 18.MN oraz teren dróg 
022.KDW, 023.KDW i 024.KDW;

! dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi 027.KDW 
pod warunkiem objCcia jednym projektem podziaŽu 
i jedn> procedur> podziaŽu obszar oznaczony na 
rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 
terenu obejmuj>cy teren 19.MN i 20.MN oraz teren 
drogi 027.KDW;

! dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi 028.KDW 
pod warunkiem objCcia jednym projektem podziaŽu 
i jedn> procedur> podziaŽu obszar oznaczony na 
rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 
terenu obejmuj>cy teren 22.MN i 23.MN oraz teren 
drogi 028.KDW;

! dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi 032.KDW pod 
warunkiem objCcia jednym projektem podziaŽu i jedn> 
procedur> podziaŽu obszar oznaczony na rysunku 
planu jako minimalny zakres przestrzenny terenu 
obejmuj>cy teren 28.MN, czCW5 terenu 29.MN oraz 
teren drogi  032.KDW;

! dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg 040.KDW 
i/lub 041 KDW pod warunkiem objCcia jednym pro-
jektem podziaŽu i jedn> procedur> podziaŽu obszar 
oznaczony na rysunku planu jako minimalny zakres 
przestrzenny terenu obejmuj>cy wskazan> czCW5 
terenu 47.MN, teren 48.MN oraz teren drogi  040.
KDW i 041.KDW;

! dopuszcza siC zmianC przebiegu drogi 042.KDW 
pod warunkiem objCcia jednym projektem podziaŽu 
i jedn> procedur> podziaŽu obszar oznaczony na 
rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 
terenu obejmuj>cy wskazan> czCW5 terenu 50.MN, 
teren 49.MN oraz teren drogi 042.KDW oraz pod 
warunkiem zachowania poŽ>czenia z planowan> 
w s>siedztwie drog> dojazdow> w obrCbie miasta 
SŽupska.

b) stan prawny dróg wewnCtrznych, powinien zapewnia5 
mocliwoW5 obsŽugi komunikacyjnej wszystkich terenów 
do nich przylegŽych;

c) projekt podziaŽu terenu ze zmienionym przebiegiem drogi 
(dróg) wewnCtrznych nalecy uzgodni5 z Wójtem Gminy 
SŽupsk. 

Poz. 347

6. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC nr 6 

1) NUMER TERENU: 051 2) POWIERZCHNIA: – 0,03 ha

052 .......................................0,03 ha

039 .......................................0,02 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:

KDX – publiczny ci�g pieszy lub pieszo - rowerowy 

4) ZASADY OCHRONY �RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub poprzez zastosowanie nawierzchni 

pó przepuszczalnych. 

5) PARAMETRY I WYPOSA�ENIE: 
a) szeroko ! w liniach rozgraniczaj"cych minimum 5 m, 
b) dost#pno ! do terenów przyleg$ych: nie dopuszcza si# obs$ugi komunikacyjnej zabudowy z ci"gów 

pieszych, 
c) wyposa%enie: dopuszcza si# realizacj#  cie%ki rowerowej. 

6) USTALENIA DOTYCZ&CE WYMAGA' KSZTA(TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) ma$a architektura – dopuszcza si#,
b) no niki reklamowe – zakaz lokalizacji, 
c) tymczasowe obiekty us$ugowo – handlowe – zakaz lokalizacji, 
d) urz"dzenia techniczne w pasie drogowym - dopuszcza si#,
e) ziele) – dopuszcza si#.

7) INNE ZAPISY: w przypadku zmiany przebiegu drogi 034.KDW lub jej likwidacji, nale%y zachowa!
przebieg ci"gów pieszych 051.KDX i 052.KDX oraz ich wzajemne po$"czenie. 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEVNYCH

§ 8

1. W granicach obszaru objCtego planem miejscowym doko-
nuje siC zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze:
a) ucytków rolnych w klasach IV o powierzchni ogólnej 

22,5820 ha za zgod> MarszaŽka Województwa Po-
morskiego, decyzja DROV.III.AS.7323-4/71/07 z dnia 
06.11.2007 r,

b) gruntów rolnych w klasach bonitacyjnych III o powierzch-

ni 46,17 ha za zgod> Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
decyzja GZ.tr.057-602-377/07 z dnia 04.10.2007 r.

c) pozostaŽych ucytków rolnych objCtych planem miej-
scowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. 
nr 16 z 1995 r. Dz. U. nr 99 z 2001 r. poz. 78 ze zm.).

2. W granicach obszaru objCtego planem miejscowym nie 
dokonuje siC zmiany przeznaczenia gruntów leWnych na 
cele nieleWne. Grunty leWne na terenie 25.Ls (dziaŽka
nr 520/2) pozostaj> w ucytkowaniu leWnym.
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PRZEPISY KOLCOWE

§ 9

1) Na rysunku planu zawarto nastCpuj>ce obowi>zuj>ce 
ustalenia planu miejscowego:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania: Tereny 
mieszkaniowe: MW ! teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, MN ! teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, UsŽugi: U ! teren usŽug rócnych, UP 

! teren usŽug publicznych, US ! teren usŽug sportu i re-

kreacji, ZieleM: ZP ! teren publicznej zieleni urz>dzonej, 

Ls ! tereny leWne, Komunikacja: KDL ! droga publiczna 

lokalna, KDD ! droga publiczna dojazdowa, KDW ! dro-

ga wewnCtrzna (niepubliczna), KDX ! publiczny ci>g 

pieszy lub pieszo ! rowerowy,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) obowi>zuj>ce linie zabudowy,

e) minimalny zakres przestrzenny terenu, który nalecy 

obj>5 jednym projektem podziaŽu gruntów w przypadku 

wprowadzenia zmiany przebiegu drogi wewnCtrznej lub 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

! minimalny zakres przestrzenny zamierzenia budow-

lanego,

f)  istniej>ca napowietrzna linia energetyczna 15 kV ! do 

przeŽocenia lub skablowania,

g) istniej>ca kablowa linia energetyczna 15 kV ! do prze-

Žocenia,

h) strefa uci>cliwoWci wzdŽuc linii SN 15 kV, zagospodaro-

wanie regulowane przepisami szczególnymi,

i)    orientacyjna lokalizacja terenów ogólnodostCpnych,

j)   teren infrastruktury technicznej ! planowana stacja 

transformatorowa,

k) teren infrastruktury technicznej ! planowana przepom-

pownia kanalizacji sanitarnej.

2. PozostaŽe oznaczenia na rysunku planu stanowi> informa-

cje lub zalecenia i nie s> ustaleniami planu miejscowego.

§ 10

  Wykonanie niniejszej uchwaŽy powierza siC Wójtowi Gminy 

SŽupsk. Zobowi>zuje siC Wójta Gminy SŽupsk do:

1. NiezwŽocznego przekazania niniejszej uchwaŽy Wojewodzie 

Pomorskiemu wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu 

oceny zgodnoWci z prawem;

2. Skierowania, w terminie nie dŽucszym nic 30 dni, niniejszej 

uchwaŽy wraz z czCWci> graÞ czn> do ogŽoszenia w Dzien-

niku UrzCdowym Województwa Pomorskiego;

3. Publikacji niniejszej uchwaŽy wraz z czCWci> graÞ czn> na 

stronie internetowej gminy;

4. Umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do doku-

mentów przedstawiaj>cych plan i wydania tych dokumen-

tów na wniosek zainteresowanych, a takce potrzebnych im 

wyrysów i wypisów na zasadach okreWlonych w ustawie o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11

  UchwaŽa wchodzi w cycie po upŽywie 30 dni od dnia jej ogŽo-

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, 

za wyj>tkiem § 10, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 

uchwaŽy.

Przewodnicz>cy 

Rady Gminy SŽupsk

MirosŽaw Klemiato
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ZaŽ>cznik nr 2
do uchwaŽy Nr XIX/171/08
Rady Gminy w SŽupsku
z dnia 25 wrzeWnia 2008 r.

w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czCWci terenów poŽoconych w miejscowo-
Wci Siemianice.
ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
zgŽoszonych do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla czCWci terenów poŽoconych 
w miejscowoWci Siemianice w gminie SŽupsk.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Gminy w SŽupsku roz-
strzyga, co nastCpuje:
1. W okresie wyŽocenia do publicznego wgl>du projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci terenów poŽoconych w miejscowoWci Siemieni-
ce w gminie SŽupsk w dniach od 27 grudnia 2007 r. do 
16 stycznia 2008 r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakoMcze-
nia okresu wyŽocenia projektu planu do publicznego wgl>du 
tj. do 30 stycznia 2008 r. wpŽynCŽo do UrzCdu Gminy 
w SŽupsku 7 uwag do projektu planu. Wójt Gminy SŽupsk 
rozpatrzyŽ zŽocone uwagi i bior>c pod uwagC stan faktycz-
ny, stan prawny, przepisy prawa, zasady ksztaŽtowania 
Žadu przestrzennego oraz planowane przez wŽaWcicieli 
tych terenów zamierzenia inwestycyjne, uwagi uwzglCdniŽ 
b>da odrzuciŽ:
1) W uwadze wniesionej dnia 28 grudnia 2007 r. Pan RafaŽ 

S., wŽaWciciel dziaŽki nr 307/127 w Siemianicach objCtej 
projektem planu, wnosi o przeznaczenie terenu dziaŽki 
nr 307/127 pod zabudowC mieszkaniow> wielorodzinn>. 
Projekt planu dla dziaŽki nr 307/127 ustala przeznaczenie 
pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>: 24.MN, 
26.MN, 27.MN, 28.MN, 29.MN oraz przeznaczenie pod 
drogi wewnCtrzne: 007.KDW, 029.KDW, 030.KDW, 031.
KDW i 032.KDW.

  RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga 
nieuwzglCdniona.

  UkŽad funkcjonalny projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czCWci terenów poŽo-
conych w miejscowoWci Siemienice w gminie SŽupsk 
zakŽada wprowadzenie odrCbnych zespoŽów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej. St>d tereny poŽocone na póŽnoc od 
ul. Miejskiej zostaŽy przeznaczone w planie miejscowym 
pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> (jako tereny 
rozwojowe istniej>cego osiedla domów jednorodzin-
nych zlokalizowanych na póŽnoc od ulicy Spacerowej), 
w póŽnocno "wschodniej czCWci planu pod realizacjC 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wieloro-

dzinnej w formie domów mieszkalnych do 4 mieszkaM 

dostCpnych z 1 klatki schodowej, natomiast tereny na 

poŽudnie od ulicy Miejskiej zostaŽy przeznaczone pod 

zabudowC mieszkaniow> wielorodzinn> z czCWci> usŽu-

gow> ze wzglCdu na s>siedztwo z istniej>cym zespoŽem 

domów wielorodzinnych (tzw. TBS-ów). Projekt miejsco-

wego planu przewiduje dominuj>c> funkcjC zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej jako typowej zabudowy 

podmiejskiej.

  Wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej o wysokiej 

intensywnoWci na terenie dziaŽki nr 307/127 naruszyŽoby 

ukŽad funkcjonalny osiedla i zasady Žadu przestrzenne-

go. Istnieje mocliwoW5 wprowadzenia na tym terenie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o wiCkszej 

intensywnoWci zabudowy " zabudowy szeregowej jed-

norodzinnej (z ograniczeniem do 4 domów w szeregu) 

wzdŽuc ulic: 004.KDD i 007.KDW.

2) W uwadze wniesionej dnia 14 stycznia 2008 r. Pani 

ZoÞ a B., wŽaWcicielka dziaŽki nr 335/3 w Siemianicach 

objCtej projektem planu, wnosi o zmianC przeznaczenia 

terenu 54.MW z zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, 

ze wzglCdu na obnicenie wartoWci rynkowej dziaŽek 

budowlanych przeznaczonych pod zabudowC miesz-

kaniow> jednorodzinn> na terenie 18.MN. Projekt planu 

dla dziaŽki nr 335/3 ustala przeznaczenie pod zabudowC 

mieszkaniow> jednorodzinn>: 18.MN.

  RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga 

czCWciowo uwzglCdniona. Teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem 54 przeznacza siC oprócz zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, równiec pod lokalizacjC 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3) W uwadze wniesionej dnia 14 stycznia 2008 r. Pani 

ZoÞ a B., wŽaWcicielka dziaŽki nr 335/3 w Siemianicach ob-

jCtej projektem planu, wnosi o wydzielenie poszerzenia 

pasa drogowego 001.KDL (ul. Miejskiej) symetrycznie 

z obu stron drogi: od strony terenu 54.MW i 18.MN, 

a nie jak jest obecnie w wiCkszoWci z terenu 18.MN 

(dziaŽki nr 335/3).

  RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga 

nieuwzglCdniona.

  Ze wzglCdu na istniej>ce podziaŽy administracyjne 

miasta SŽupsk i gminy SŽupsk, nie istnieje mocliwoW5 

poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej " 001.KDL 

(ul. Miejska " wŽasnoW5 gminy SŽupsk) na obszarze 

przynalec>cym administracyjnie do miasta SŽupska. St>d 

nie istnieje mocliwoWci poszerzenia symetrycznego tej 

drogi: od strony terenu 54.MW i 18.MN.

4) W uwagach wniesionych dnia 28 stycznia 2008 r. Pani 

ZoÞ a B., wŽaWcicielka dziaŽki nr 335/3 w Siemianicach 

objCtej projektem planu, wnosi o: przesuniCcie linii 

zabudowy na terenie 54.MW na odlegŽoW5 15 m od linii 

rozgraniczaj>cej z drog> 001.KDL (ul. Miejsk>), zmia-

nC przebiegu drogi 024.KDW tak, aby krawCda pasa 

drogowego przebiegaŽa po istniej>cej granicy dziaŽki nr 

335/3 na terenie 18.MN, podziaŽ dziaŽki nr 335/3 wedŽug 

zaŽ>czonej propozycji podziaŽu i wydzielenia dodatkowej 

drogi na terenie 18.MN jako ci>gu pieszego o szerokoWci 

5,0 m zakoMczonego placykiem o wymiarach 10,5x10,5 

m do 4 nowo wydzielonych dziaŽek " proponowana zmia-

na podyktowana jest sprzeciwem s>siadów (wŽaWcicieli 

dziaŽek nr 335/1 i 335/2) co do celowoWci wytyczania 

drogi 024.KDW oraz ewentualnym opóanieniem jej 

wytyczenia, co uniemocliwi np. sprzedac wydzielonych 

dziaŽek ze wzglCdu na brak dojazdu.

  RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi 

w zakresie zmiany linii zabudowy na terenie 54.MW oraz 

zmiany przebiegu drogi 024.KDW zostaŽy uwzglCdnione 

na rysunku planu i w zapisach ustaleM planu.

  Uwaga odrzucona w zakresie wydzielenia dodatkowej 

drogi na terenie 18.MN jako ci>gu pieszego o szeroko-

Wci 5,0 m zakoMczonego placykiem o wymiarach 10,5x

10,5 m do 4 nowo wydzielonych dziaŽek. Wskazany na 

rysunku planu przebieg dróg wewnCtrznych jest wystar-

czaj>cy dla obsŽugi komunikacyjnej terenu 18.MN. Prze-

bieg dróg wewnCtrznych: 022.KDW, 23.KDW i 24.KDW 

moce zosta5 zmieniony na etapie wykonywania projektu 

podziaŽu, pod warunkiem objCcia jednym projektem 

podziaŽu i jedn> procedur> podziaŽu obszar oznaczony 

na rysunku planu jako minimalny zakres przestrzenny 

obejmuj>cy teren 15.MN,16.MN, 17.MN i 18.MN oraz 

teren dróg 022.KDW, 023.KDW i 024.KDW.
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5) W uwagach wniesionych dnia 28 stycznia 2008 r. PaM-
stwo Teresa i StanisŽaw K., wŽaWciciele dziaŽki nr 335/2 
w Siemianicach objCtej projektem planu, stwierdzaj>, 
ic na mapie, na której zostaŽ sporz>dzany projekt planu 
zagospodarowania przestrzennego zostaŽy ale wy-
znaczone granice dziaŽek nr 335/1 i 335/2 oraz dziaŽki 
nr 335/3, w zwi>zku z powycszym wnosz>, aby zrezyg-
nowa5 z póŽnocnej czCWci planowanej drogi 020.KDW 
na odcinku od ul. Spacerowej do planowanej drogi 021.
KDW, poniewac koliduje ona z istniej>c> zabudow> 
oraz z planowan> zabudow> na dziaŽce nr 335/2, gdzie 
zrealizowane s> juc wszystkie media, a w zamian wy-
znaczenia nowej drogi wewnCtrznej na granicy dziaŽek 
nr 335/2 i 307/5 na odcinku od ul. Spacerowej do pro-
jektowanej drogi 021.KDW jako zamkniCty dojazd do 
dziaŽek; pozostaŽ> czCW5 drogi 020.KDW pozostawi5 
jako zamkniCty dojazd od projektowanej drogi 006.KDW. 
PaMstwo K. wnosz> równiec o likwidacjC dróg: 021.KDW, 
023.KDW i 024.KDW.

  RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi 
w zakresie proponowanej zmiany przebiegu drogi 020.
KDW i wyznaczenia nowej drogi wewnCtrznej na granicy 
dziaŽek nr 335/2 i 307/5 na odcinku od ul. Spacerowej 
do projektowanej drogi 021.KDW zostaŽy uwzglCdnione 
na rysunku planu i w zapisach ustaleM planu, jednak nie 
jako drogi zamkniCte, ale w ukŽadzie "drocnym#; nato-
miast mapa, na której zostaŽ sporz>dzony projekt planu 
miejscowego zostaŽa wykonana przez uprawnionego 
geodetC i stanowi opracowanie kartograÞ czne zgodne z 
obowi>zuj>cymi przepisami, jednak na wypadek stwier-
dzenia bŽCdów na przedmiotowej mapie, które mog> zo-
sta5 ujawnione w czasie wykonywania dokŽadniejszych 
pomiarów geodezyjnych, wprowadza siC dodatkowy 
zapis w ustaleniach planu w § 5 ust. 7: "wydzielane 
dziaŽki gruntu pod drogi: 004.KDD, 007.KDD, 012.KDW, 
017.KDW, 018.KDW, 019.KDW, 020.KDW, 021.KDW, 
022.KDW, 024.KDW, 037.KDW, 047.KDW i 048.KDL 
w oparciu o podziaŽy nieruchomoWci wskazane na 
rysunku planu; w przypadku korekty wschodnich lub 
zachodnich granic dziaŽek, wynikaj>cej z przeprowa-
dzenia dokŽadnych pomiarów geodezyjnych, drogC 
nalecy wydzieli5 opieraj>c siC na aktualnych granicach 
nieruchomoWci z zachowaniem takiej samej odlegŽoWci 
linii rozgraniczaj>cych dróg od granic dziaŽek jak wska-
zane na rysunku planu#;

  pozostaŽe uwagi nieuwzglCdnione.
  Wskazany na rysunku planu przebieg dróg wewnCtrz-

nych zostaŽ zaplanowany, w taki sposób, aby jak naj-
bardziej racjonalnie pod wzglCdem komunikacyjnym 
obsŽucy5 obszar planu z równoczesnym uwzglCdnieniem 
istniej>cych podziaŽów wŽasnoWciowych. Przebieg dróg 
wewnCtrznych: 23.KDW i 24.KDW moce zosta5 zmie-
niony na etapie wykonywania projektu podziaŽu, pod 
warunkiem objCcia jednym projektem podziaŽu i jedn> 
procedur> podziaŽu obszar oznaczony na rysunku planu 
jako minimalny zakres przestrzenny obejmuj>cy teren 
15.MN,16.MN, 17.MN i 18.MN oraz teren dróg 022.KDW, 
023.KDW i 024.KDW.

6) W uwagach wniesionych dnia 28 stycznia 2008 r. 
PaMstwo Irena i MichaŽ J., wŽaWciciele dziaŽki nr 335/1 
w Siemianicach objCtej projektem planu, stwierdzaj>, ic 
na mapie, na której zostaŽ sporz>dzany projekt planu za-

gospodarowania przestrzennego, zostaŽy ale wyznaczo-
ne granice dziaŽek nr 335/1 i 335/2 oraz dziaŽki nr 335/3, 
w zwi>zku z powycszym wnosz>, aby nie projektowa5 
czCWci drogi 020.KDW na odcinku od ul. Spacerowej 
do planowanej drogi 021.KDW, poniewac koliduje ona 
z istniej>c> zabudow>, pozostaŽ> czCW5 drogi 020.KDW 
proponuj> pozostawi5 bez zmian.

  RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwa-
ga w zakresie proponowanej zmiany przebiegu drogi 
020.KDW zostaŽa uwzglCdniona na rysunku planu 
i w zapisach ustaleM planu, natomiast mapa, na której 
zostaŽ sporz>dzony projekt planu miejscowego zosta-
Ža wykonana przez uprawnionego geodetC i stanowi 
opracowanie kartograÞ czne zgodne obowi>zuj>cymi 
przepisami, jednak na wypadek stwierdzenia bŽCdów 
na przedmiotowej mapie, które mog> zosta5 ujawnione 
w czasie wykonywania dokŽadniejszych pomiarów 
geodezyjnych, wprowadza siC dodatkowy zapis w usta-
leniach planu w § 5 ust. 7: "wydzielane dziaŽki gruntu 
pod drogi: 004.KDD, 007.KDD, 012.KDW, 017.KDW, 
018.KDW, 019.KDW, 020.KDW, 021.KDW, 022.KDW, 
024.KDW, 037.KDW, 047.KDW i 048.KDL w oparciu 
o podziaŽy nieruchomoWci wskazane na rysunku planu; 
w przypadku korekty wschodnich lub zachodnich granic 
dziaŽek, wynikaj>cej z przeprowadzenia dokŽadnych po-
miarów geodezyjnych, drogC nalecy wydzieli5 opieraj>c 
siC na aktualnych granicach nieruchomoWci z zachowa-
niem takiej samej odlegŽoWci linii rozgraniczaj>cych dróg 
od granic dziaŽek jak wskazane na rysunku planu#.

7) W uwagach wniesionych dnia 29 stycznia 2008 r. Pan 
RafaŽ S., wŽaWciciel dziaŽki nr 307/127 w Siemianicach 
objCtej projektem planu, wnosi o wyznaczenie dróg 
o szerokoWci 15 m, po których bCdzie poruszaŽa siC 
komunikacja miejska blicej terenu 37.ZP,US,UP (terenu, 
na którym mocliwa jest lokalizacja szkoŽy publicznej); 
ponadto wnosi o wprowadzenie zapisu w projekcie planu 
o zwolnieniu z opŽat adiacenckich wŽaWcicieli dziaŽek, 
które objCte s> planem oraz wprowadzenie zapisu 
w projekcie planu zobowi>zuj>cego GminC SŽupsk do 
wykupu gruntów przeznaczonych w planie miejscowym 
pod drogi po obowi>zuj>cej w danym roku cenie m2 

dziaŽki budowlanej w miejscowoWci Siemianice.
  RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag: zmienia 

siC lokalizacjC terenu 37.ZP,US,UP (terenu, na którym 
mocliwa jest lokalizacja szkoŽy publicznej) na rysunku 
planu; nowa lokalizacja terenu 37.ZP,US,UP pomiCdzy 
drogami publicznymi 001.KDL i 003.KDD; przez teren 
drogi 001.KDL istnieje mocliwoW5 przeprowadzenia ko-
munikacji miejskiej; pozostaŽe uwagi nie dotycz> zakresu 
planu miejscowego: wykup gruntów przeznaczonych 
w planie miejscowym pod drogi publiczne oraz naliczanie 
opŽat adiacenckich reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami (Dz. U. 1997 
Nr 115 poz. 741 ze zm.) oraz podjCte w w/w zakresach 
odrCbne uchwaŽy Rady Gminy w SŽupsku.

2. W zwi>zku z uwzglCdnieniem wycej wymienionych uwag, 
sporz>dzona zostaŽa II wersja projektu planu uwzglCdnia-
j>ca zmiany wynikaj>ce z uwzglCdnionych uwag. II wersja 
projektu planu wraz prognoz> oddziaŽywania na Wrodowisko 
byŽa wyŽocona do publicznego wgl>du w dniach od 01 do 
21 lipca 2008 r. W okresie wyŽocenia do publicznego wgl>du 
i w okresie 14 dni po wyŽoceniu nie wpŽynCŽy uwagi do 
projektu planu.
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ZaŽ>cznik nr 3
do uchwaŽy Nr XIX/171/08
Rady Gminy w SŽupsku
z dnia 25 wrzeWnia 2008 r.

w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czCWci terenów poŽoconych w miejscowo-
Wci Siemianice.
ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISA-
NYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb= DO ZADAL 
WŸASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWA-
NIA.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o Þ nansach publicznych 
(Dz. U. z 3003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Gminy w SŽupsku 
rozstrzyga, co nastCpuje:

§ 1

1. Dla inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej sŽu-
c>cych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców 
zalicza siC inwestycje wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.).

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczane 
do zadaM wŽasnych gminy, zapisane w niniejszym planie 
obejmuj>:
a) budowC dróg gminnych oraz ich oWwietlenie na terenach 

oznaczonych symbolami:
! 001.KDL (ul. Miejska, ul. Brzozowa i jej przedŽucenie) 

" ulica klasy lokalnej o dŽugoWci 1589 mb, na odcinku 

919 mb " poszerzenie istniej>cej jezdni do minimum 

6 m, na pozostaŽym odcinku 670 mb " budowa jezdni 

o dwóch pasach ruchu; szerokoW5 jezdni minimum 6 

m, budowa obustronnego chodnika na caŽej dŽugoWci 

ulicy o minimalnej szerokoWci 2 m,

! 002.KDD (ul. Spacerowa) " ulica klasy dojazdowej 

o dŽugoWci 877 mb, budowa na caŽej dŽugoWci ulicy 

obustronnego chodnika o minimalnej szerokoWci 2 m 

oraz budowa ronda na skrzycowaniu z ul. RzemieWl-

nicz>,

! 003.KDD " ulica klasy dojazdowej o dŽugoWci 382 mb, 

budowa na caŽej dŽugoWci ulicy jezdni o dwóch pasach 

ruchu; szerokoW5 jezdni minimum 6 m oraz budowa 

obustronnego chodnika o minimalnej szerokoWci 

2 m,

! 004.KDD " ulica klasy dojazdowej o dŽugoWci 402 mb, 

budowa na caŽej dŽugoWci ulicy jezdni o dwóch pasach 

ruchu; szerokoW5 jezdni minimum 6 m oraz budowa 

obustronnego chodnika o minimalnej szerokoWci 

2 m,

! 005.KDD (ul.RzemieWlnicza) " ulica klasy dojazdo-

wej o dŽugoWci 362 mb, budowa na caŽej dŽugoWci 

ulicy jezdni o dwóch pasach ruchu; szerokoW5 jezdni 

minimum 6 m oraz budowa obustronnego chodnika 

o minimalnej szerokoWci 2 m,

! 048.KDL " ulica klasy lokalnej o dŽugoWci 227 mb, 

budowa na caŽej dŽugoWci ulicy jezdni o dwóch pasach 

ruchu; szerokoW5 jezdni minimum 6 m oraz budowa 

obustronnego chodnika o minimalnej szerokoWci 

2 m,

! 050.KDL " ulica klasy lokalnej o dŽugoWci 416 mb, 

budowa na caŽej dŽugoWci ulicy jezdni o dwóch pasach 

ruchu; szerokoW5 jezdni minimum 6 m oraz budowa 

obustronnego chodnika o minimalnej szerokoWci 

2 m,

b) zagospodraowanie publicznych ci>gów pieszych o sze-

rokoWci minimum 5 m oraz ich oWwietlenie na terenach 

oznaczonych symbolami:

! 039.KDX o dŽugoWci 49 mb,
! 051.KDX o dŽugoWci 72 mb,
! 052.KDX o dŽugoWci 68 mb,

c) budowC wodoci>gów i urz>dzeM wodoci>gowych 
w pasach drogowych dróg publicznych,

d) budowC kanalizacji sanitarnej z urz>dzeniami kanaliza-
cyjnymi w pasach drogowych dróg publicznych.

3. PozostaŽe zadania wŽasne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, okreWlone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorz>dzie 
gminnym, jak:
a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>,
b) zaopatrzenie w energiC ciepln>,
c) zaopatrzenie w gaz,
  podlegaj> dodatkowo regulacjom ustawy Prawo ener-

getyczne. Zaopatrzenie w te media realizuj> przedsiC-
biorstwa energetyczne. Inwestycje te nie s> Þ nanso-
wane z udziaŽem Wrodków z budcetu gminy. Wskazane 
w ustawie Prawo energetyczne zadania wŽasne gminy, 
Þ nansowane z budcetu gminy, obejmuj> wykonanie 
oWwietlenia tych dróg, których gmina jest zarz>dc>.

§ 2

1. Inwestycje wymienione w § 1 ust. 2 nalecy realizowa5 
zgodnie z przepisami techniczno " budowlanymi i aktual-

n> wiedz> techniczn> w okresie realizacji, w sposób nie 

naruszaj>cy ustaleM planu.

§ 3

1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalec> do zadaM wŽasnych gminy, ujCtych 

w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom 

ustawy o Þ nansach publicznych oraz przepisom ustawy 

o dochodach jednostek samorz>du terytorialnego, przy 

czym:

1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM inwestycyjnych 

i aródŽa ich Þ nansowania w okresie wieloletnim) ustalone 

s> przez RadC Gminy w SŽupsku corocznie w uchwale 

budcetowej oraz w uchwale w sprawie wieloletniego 

planu inwestycyjnego,

2) aródŽem Þ nansowania inwestycji gminnych s> w caŽoWci 

lub w czCWci Budcet Gminy w SŽupsku, aródŽa zewnCtrz-

ne (np.: fundusze strukturalne Unii Europejskiej, dotacje 

z budcetu paMstwa, aródŽa z Funduszu Ochrony Vrodo-

wiska i Gospodarki Wodnej itp.), porozumienia publiczno 

" prywatne,

3) mog> zosta5 pobrane zgodnie z ustaw> o gospodarce 

nieruchomoWciami oraz ustaw> o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym opŽaty adiacenckie i opŽaty 

planistyczne.

2. Termin i koszty budowy sieci wodoci>gowej oraz kanalizacji 

sanitarnej zostan> okreWlone przez gminC w budcecie oraz 

wieloletnim planie inwestycyjnym.
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