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2) realizacja inwestycji wymienionych w § 1, pkt 2-9, zostanie przeprowadzona w o”arciu o obowiązujące 

przepisy w tym mŁinŁ ustawy ”rawo budowlane, ustawy ”rawo zamówieL ”ublicznych, ustawy o samo-

rządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i ”rawie ochrony `rodowiska, ustawy ”rawo 
energetyczne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `ciekówŁ 

2Ł S”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i naruszenie 
ustaleL zmiany ”lanuŁ 

3Ł Realizacja sieci infrastruktury technicznej ”owinna wy”rzedzać budowę dróg ”ublicznych oraz ich 
ewentualną modernizacjęŁ 

§ 3. Nie okre`la się harmonogramu realizacji wymienionych w niniejszym zaJączniku inwestycjiŁ 

§ 4. Zgodnie z przepisami o finansach publicznych zasady finansowania, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej zapisane w § 1, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, mogą ”ochodzić z: 

1) z budwetu gminy, zgodnie z uchwaJą budwetową; 
2) z dotacji unijnych; 

3) z kredytów i ”owyczek; 
4) z obligacji komunalnych; 

5) z udziaJu inwestorów zewnętrznych, na ”odstawie odrębnych umów i ”orozumieLŁ 
Rada Miejska w Cza”linku nie ”odjęJa rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych 

uwag do przedmiotowego projektu zmiany planu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, gdyw na 
eta”ie wyJowenia wwŁ ”rojektu zmiany ”lanu do ”ublicznego wglądu w”JynęJa jedna uwaga, która zostaJa 
w caJo`ci uwzględnionaŁ Wykaz wniesionych uwag stanowi integralną czę`ć dokumentacji formalno 
prawnej prac planistycznych. 
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UCHWAIA NR XI/141/11 

 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU 

 z dnia 27 ”audziernika 2Ńńń r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka 

ｭdla terenu nad jeziorem Cza”lino w rejonie ulic vuJawskiej i Le`nikówｬŁ 

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

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

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

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

poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, 

poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871, oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz 

w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) uchwala się, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą XLł343ł09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 5 czerwca 2009 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Czaplinka, stwierdzając zgodno`ć ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta Cza”linka, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXVII/194/2001 r. Rady Miasta i Gminy w Czaplinku 

z dnia 28 wrze`nia 2001 rŁ, zmienionego uchwaJą Nr XLIII/372/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 

18 wrze`nia 2009 r. w s”rawie zmiany Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta Cza”linka, uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta Czaplinka ｭdla terenu nad jeziorem Czaplino w rejonie ulic vuJawskiej i Le`nikówｬ, obejmujący 
obszar o powierzchni 6,75 ha, ”rzy ulicy vuJawskiej i Le`ników w Czaplinku. 
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2Ł Granice ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysunku zmiany ”lanuŁ 

3Ł Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny w skali 1:1000, zwany dalej ｭrysunkiem ”lanuｬ, zatytuJowany ｭźmiana miejsco-

wego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Cza”linka ｭdla terenu nad jeziorem Cza”lino 
w rejonie ulic vuJawskiej i Le`nikówｬ, stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 

2) wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Cza”linka dla 
terenu objętego zmianą ”lanu, stanowiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czaplinku o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, 

stanowiące zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czaplinku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finan-

sowania, stanowiące zaJącznik nr 4 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne, ”rzedstawione na rysunku ”lanu, są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1. granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych: 

a) granica stref ｭAｬ i ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 
b) obiekty o walorach zabytkowych chronione ustaleniami planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy (nalewy je odczytywać jako odlegJo`ć 5,0 m lub jej 

wielokrotno`ć, natomiast w ”rzy”adku, gdy na trasie linii wystę”uje ”rzeszkoda lub linie te są konty-

nuacją elewacji istniejących budynków, nalewy je odczytywać, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 

planu, mierzone w osiach grubo`ci linii); 
4) akcent architektoniczny; 

5) osie kompozycyjne; 

6) drzewa do zachowania (ochrony); 

7) symbole i oznaczenia terenu. 

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

1) dachu ”Jaskim - nalewy ”rzez to rozumieć formę ”rzekrycia budynku o kącie nachylenia od 0,5° do 15°; 
2) kalenicy dachu - nalewy ”rzez to rozumieć najwywszą, najdJuwszą ”oziomą krawędu zaJamania ”oJaci 

dachu ”ochyJego; 
3) liczbie kondygnacji nadziemnych - nalewy ”rzez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem 

”iwnic, suteren, antresoli oraz ”oddaszy nieuwytkowych; 
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza którą nie wolno sytuować za-

budowy; do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, 
wykusze, zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, oraz takich elementów jak oka”y, gzymsy, rury 
spustowe do 0,50 m; 

5) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, bez”o`rednio ”rzy której musi być 
umieszczona `ciana frontowa ”rojektowanego budynku lub co najmniej 60% jej dJugo`ci, ”oza którą 
nie wolno sytuować zabudowy; do”uszcza się wysunięcie ”oza wyznaczone linie zabudowy takich 
elementów jak balkony, wykusze, zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, oraz takich elementów 
jak okapy, gzymsy, rury spustowe do 0,50 m; 

6) ”owierzchni uwytkowej - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię uwytkową ”odstawową zgodnie 
z obowiązującymi normami; 

7) sąsiednich nieruchomo`ciach - nalewy ”rzez to rozumieć, tereny dziaJek mających ws”ólną granicę; 
8) usJugach ogólnych - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi sJuwące zas”okojeniu ”odstawowych, lokalnych 

i ”onadlokalnych ”otrzeb mieszkaLców, w szczególno`ci: fryzjer, szewc, serwis RTV i AGŚ, usJugi 
krawieckie, a takwe a”teki, ”unkty ”omocy medycznej, z wyJączeniem usJug handlu i gastronomii; 

9) wysoko`ci budynku - nalewy ”rzez to rozumieć odlegJo`ć od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym 
wej`ciu do budynku lub jego czę`ci ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej ”Jaszczyzny 
stro”u bądu najwywej ”oJowonej krawędzi stro”odachu nad najwywszą kondygnacją uwytkową, Jącznie 
z grubo`cią izolacji cie”lnej i warstwy ją osJaniającej, albo do najwywej ”oJowonej górnej ”owierzchni 
innego przekrycia; 
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10) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nalewy ”rzez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jedno-

rodzinny (lub zes”óJ takich budynków), sJuwący zas”okajaniu ”otrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną caJo`ć, w którym do”uszcza się wydzielenie nie więcej niw dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uwytkowego o ”owierzchni caJkowitej nie”rze-

kraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej budynkuŁ 
ŚźIAI II 

Prze”isy ogólne 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów 

§ 4. W ”lanie ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów: 

1) tereny zieleni urządzonej (zieleL ”ocmentarna), oznaczone na rysunku ”lanu symbolem źPŁC, okre`lo-

ne w § 8 i w § 18; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem MN, okre`lo-

ne w § 14; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej z usJugami, oznaczone na rysunku ”lanu symbolem MNłU, okre`lone 
w § 15; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW, okre-

`lone w § 16; 

5) tereny zieleni urządzonej (”arki, zieleLce), oznaczone na rysunku ”lanu symbolem źP, okre`lone, wraz 
z wydzieleniami wewnętrznymi źPŁUSŁ1 i ZP.US.2 w § 17; 

6) tereny dróg ”ublicznych, okre`lone w § 11 i w § 20, oznaczone na rysunku planu symbolem: KDD - 

ulice dojazdowe; 

7) tereny infrastruktury technicznej, okre`lone w § 12 i w § 21, oznaczone na rysunku planu symbolem: 

E - elektroenergetyka, 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, ogólne warunki zagos”odarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

§ 5. 1. Na wszystkich terenach ustala się: 

1) nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy, 
oznaczonymi na rysunku planu; 

2) nakaz dostosowania ”rojektowanych elementów zagos”odarowania skalą, jako`cią i charakterem do 

”eJnionego ”rzeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczenia; 
3) mowliwo`ć dostosowania kolorystyki ”okrycia dachu obiektów rozbudowywanych do kolorystyki ”o-

kryć tego obiektu istniejącej ”rzed wej`ciem w wycie niniejszej uchwaJyŁ 

2. Na terenach zabudowy usJugowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej do”uszcza się stosowanie 
no`ników reklamowych i szyldów na zasadach okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowych niniejszego ”lanuŁ 

RozdziaJ 3 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 6. 1. Teren objęty zmianą ”lanu ”oJowony jest: 

1) na obszarze Natura 2000 s”ecjalnej ochrony ”taków ｭOstoja Śrawskaｬ - kod: PLB320019; 

2) na obszarze chronionego krajobrazu ｭPojezierze Śrawskieｬ; 
3) w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego; 

W związku z ”owywszym zabrania się ”odejmowania dziaJaL mogących, osobno lub w ”oJączeniu 
z innymi dziaJaniami, znacząco negatywnie oddziaJywać na cele ochrony obszaru Natura 2000Łｬ 

2Ł Ustala się obowiązek zachowania istniejącej zieleni ”rzyulicznej oraz jej uzu”eJnieniaŁ W przypadku 

niezbędnych wycięć konieczne jest uzyskanie zgody wymaganej ”rze”isamiŁ 

3Ł Ustala się nakaz zachowania warto`ciowych drzew i krzewów oraz w”rowadzenie nowej ro`linno-

`ci wielo”iętrowejŁ 

4Ł Ustala się obowiązek zagos”odarowania mas ziemnych ”owstaJych w wyniku prac budowlanych 

w granicach danej nieruchomo`ci lub na innych obszarach wskazanych do tego celuŁ 
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5Ł Ustala się obowiązek oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji in-

westycji. 

6Ł Ustala się obowiązek ksztaJtowania zabudowy od strony doliny Jeziora Czaplino w s”osób harmo-

nijny i tworzący jednolity charakterŁ 

7Ł Ustala się konieczno`ć uzbrojenia terenów w sieć infrastruktury technicznej w ”owiązaniu z sys-

temem miejskim, w szczególno`ci w wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczowąŁ 

8Ł Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko ”rzyrodnicze 
i na zdrowie ludzi. 

9Ł śmisje czynników szkodliwych i uciąwliwych nie mogą na granicy z zabudową mieszkaniową ”rze-

kroczyć do”uszczalnych normŁ 

10. źabrania się realizacji dziaJaL ”owodujących ”owstanie zanieczyszczenie gleby albo niekorzystne 
”rzeksztaJcenie naturalnego uksztaJtowania terenuŁ 

11Ł Na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów o ”rzeznaczeniu ”od komunikację, ustala się 
obowiązek stosowania rozwiązaL niezbędnych do za”obiegania ”owstawaniu zanieczyszczeL, a takwe 
rozwiązaL za”ewniających ochronę ”rzed zanieczyszczeniami istniejącymiŁ W szczególno`ci dotyczy to 
rozwiązaL za”ewniających ochronę czysto`ci ”owietrzaŁ 

12. W przypadku budowy lub ”rzebudowy ukJadu komunikacyjnego oraz ”rowadzenia lub moderni-

zowania sieci infrastruktury technicznej, ustala się obowiązek stosowania rozwiązaL za”ewniających 
maksymalne ograniczenie ich oddziaJywania na `rodowisko ”rzyrodniczeŁ 

13Ł Ustala się zakaz od”rowadzenia `cieków oraz wód o”adowych z powierzchni komunikacyjnych 

bez”o`rednio do gruntu i jeziora. 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 

§ 7. 1Ł Śla obiektów i budynków wskazanych do ochrony zgodnie z rysunkiem ”lanu ustala się: 

1) ”rowadzenie dziaJaL mających na celu zachowanie ich historycznego wyglądu ze szczególnym uwzględ-

nieniem historycznie uksztaJtowanych elementów, takich jak: 
a) forma i ”ro”orcja bryJy, 
b) forma, nachylenie i rodzaj pokrycia dachowego, 

c) rozmieszczenie, proporcje i ”odziaJ otworów okiennych i drzwiowych, 

d) rodzaj detalu architektonicznego; 

2) ws”óJdziaJanie w z wJa`ciwym organem dłs ochrony zabytków ”rzy ”odejmowaniu ”rac budowlanych, 
3) ”ozostaJe ustalenia okre`lono w ”rze”isach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów elementarnychŁ 

2. W ”rzy”adku konieczno`ci wyburzenia ze względu na zJy stan techniczny (na ”odstawie od”o-

wiedniej opinii technicznej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi), obiektu wskazanego do ochrony ”lanem, 

ustala się nakaz o”racowania inwentaryzacji z konieczno`cią ”rzekazania jednego egzem”larza do archi-

wum wJa`ciwego organu dłs ochrony zabytkówŁ 

3Ł Śla obszaru zmiany ”lanu, wchodzącego w zakres strefy ｭAｬ ”eJnej ochrony historycznej struktury 
przestrzennej, ustala się: 

1) ochronę obszarów zawierających historyczny ukJad ”rzestrzenny wyrówniający się szczególną warto-

`cią zasobów i sto”niem zachowania historycznie uksztaJtowanej struktury urbanistycznej w obrębie 
których `cisJej ochronie ”odlega: 
a) historyczna kompozycja funkcjonalno-przestrzenna obszaru. 

b) historyczna zabudowa i inne elementy zagospodarowania. 

2) zachowanie i konserwacja historycznego ukJadu ”rzestrzennegoŁ 
3) zachowanie zasadniczych ”ro”orcji wysoko`ciowych ksztaJtujących sylwetę zes”oJuŁ 
4) zachowanie istniejącej zabudowy o walorach zabytkowych (w”isanej do rejestru lub ujętych w ewiden-

cji) oraz elementów zagos”odarowania terenu we wJa`ciwym stanie technicznym i funkcjonalnymŁ 
5) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej. 

6) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem dłs ochrony zabytków ”rzy ”odejmowaniu ”rac budowlanych 
oraz innych dziaJaL inwestycyjnych w obszarze strefy. 
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4Ł Śla obszaru zmiany ”lanu, wchodzącego w zakres strefy ｭBｬ ochrony ukJadów ”rzestrzennych lub 

ich czę`ci, ustala się: 

1) ochronę ukJadów ”rzestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których zachowaJo się w duwym 
sto”niu historycznie uksztaJtowanie, roz”lanowanie i zabudowa w lokalnych warto`ciach kulturowych 
poprzez: 

a) ochronę roz”lanowania zabudowy dziaJek i charakterystycznego usytuowania budynku mieszkalnego, 

b) ochronę formy architektonicznej zabudowy (istniejącej i uzu”eJniającej): gabaryty wysoko`ciowe, 
formy dachów, zasadnicze ”ro”orcje i kompozycja elewacji, tradycyjnie stosowany materiaJ, 

2) obowiązek utrzymania zasadniczych elementów ukJadu ”rzestrzennego okre`lonych w pkt 1; 

3) nowe obiekty nalewy dostosować do historycznej kom”ozycji ”rzestrzennej, oraz architektonicznych 
form zabudowy wystę”ujących w obrębie miejscowo`ci, zgodnie z pkt 1; 

4) ”rzy budowie nowych obiektów lub remontach zabudowy dawnej, ustala się nakaz stosowania trady-

cyjnych materiaJów budowlanych, ”rzede wszystkim w ”okryciach dachów i elewacjach. 

5) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem dłs ochrony zabytków ”rzy ”odejmowaniu prac budowlanych 

oraz innych dziaJaL inwestycyjnych w obszarze strefy. 

5Ł Na obszarze ”lanu nie wystę”ują strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 

§ 8. 1Ł Śla terenów ”rzeznaczonych ”od ”rzestrzeL ”ubliczną, ustala się nakaz zagos”odarowania 
obszarów w s”osób umowliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom nies”rawnym ruchowoŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące terenów zieleni ”ublicznej źP (”arki, zieleLce) okre`lono w § 17. 

3Ł Ustalenia dotyczące terenów zieleni ”ublicznej źPŁC (zieleL ”ocmentarna) okre`lono w § 18. 

4Ł Ustalenia dotyczące ”ozostaJych terenów ”rzestrzeni ”ublicznych, w szczególno`ci terenów ko-

munikacji, okre`lono w § 11 i w § 20. 

RozdziaJ 6 

Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie ustalone na 
”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 

§ 9. 1Ł Na obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują tereny i obiekty, które ”odlegają ochronie na ”od-

stawie ”rze”isów odrębnych, inne niw wymienione w § 6 i 7. 

RozdziaJ 7 

Ogólne zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 

§ 10. 1Ł Śo”uszcza się ”rze”rowadzanie scaleL i ”odziaJów terenów zgodnie z ustaleniami szczegó-
Jowymi dotyczącymi ”rojektowanych ”odziaJów dziaJek w ”oszczególnych kwartaJachŁ 

2Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć ”rze”rowadzania korekt istniejących ”odziaJów geodezyjnych w celu: 

1) wydzielenia niezbędnego dojazdu; 
2) za”ewnienia od”owiedniej odlegJo`ci obiektów budowlanych od granic dziaJek, na ”odstawie ”rze”i-

sów szczególnych. 

RozdziaJ 8 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 11. 1Ł Przeznacza się ”od budowę systemów komunikacji tereny oznaczone symbolem KŚŚ, dla 
którego ustala się: 

1) obowiązek zagos”odarowania urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów 
terenów; 

2) obowiązek uwzględnienia wymagaL technicznych wynikających z lokalizacji istniejących i ”lanowa-

nych urządzeL infrastruktury technicznej, wymienionych w § 12; 

3) obowiązek zao”atrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia ”owaru w jednostkach osadniczych, 

obiektach budowlanych i budynkach. 

2. W zakresie docelowej obsJugi komunikacyjnej ustala się: 

1) ”odziaJ na nastę”ujące klasy ulic: ulica dojazdowa, oznaczona na rysunku ”lanu symbolem KŚŚ, 
2) ”odziaJ na nastę”ujące kategorie dróg: ulica dojazdowa jako droga gminna; 
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3. W zakresie zasad i wskauników dotyczących ”arkowania ustala się: 

1) obowiązek za”ewnienia, w granicach ”oszczególnych terenów, miejsc ”ostojowych dla samochodów 
osobowych, w ilo`ci minimum: 
a) 2 stanowiska, w garawu lub na ”owierzchni terenu, na kawdej z dziaJek w budownictwie jednoro-

dzinnym, 

b) 1 stanowisko, w garawu lub na ”owierzchni terenu, na jeden lokal mieszkalny w budownictwie 

wielorodzinnym, 

c) 1 stanowisko na kawde 25 m² ”owierzchni uwytkowej obiektów handlowych i usJugowych, 
d) 5 stanowisk na kawde 10 miejsc noclegowych, 
e) 1 stanowisko na kawde 35 m² ”owierzchni uwytkowej biur, 

”rzy czym dla kawdego z obiektów wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wynikająca z wymienio-

nych warunków; 
2) obowiązek za”ewnienia w granicach ”oszczególnych terenów miejsc ”rzeJadunku towarów do obiek-

tów usJugowych - poza miejscami wymaganymi w pkt 1; 

4. W zakresie dróg rowerowych ustala się: do”uszczenie ruchu rowerowego w ulicach dojazdowych. 

RozdziaJ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 12. 1. W zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego gru”owego systemu wodociągowego; 
2) doprowadzenie wody na teren objęty ”lanem z istniejącej sieci magistralnej w ukJadzie ”ier`cienio-

wym ”o”rzez dalszą rozbudowę sieci z wykorzystaniem istniejących na terenie objętym ”lanem ”rze-

wodów wodociągowych; 
3) do”uszcza się tymczasowo realizację indywidualnych ujęć wody do czasu realizacji systemu wodo-

ciągowego; 
4) ”rowadzić ”rzewody rozdzielcze sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających dróg - poza jezdniami, 

ciągów ”ieszych i komunikacji rowerowej o `rednicach nie mniejszych jak dn 100 mm dla sieci roz-

dzielczej; 

5) do”uszcza się wymianę odcinków istniejącego wodociągu, będących w zJym stanie technicznym lub 
o zbyt maJych `rednicach, oraz ”rzeJowenie odcinków sieci na zasadach zgodnych z ”rze”isami odrębnymi; 

6) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z komunalnej sieci wodociągowej ”o”rzez hydranty 
uliczne; 

7) do”uszcza się budowę nowych ujęć wody lub wykorzystanie istniejących, zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi w sprawie zasad zapewnienia zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, po uprzednim 

rozpoznaniu hydrogeologicznym. 

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia kanalizacji `ciekowej ustala się: 

1) od”rowadzenie kanalizacji `ciekowej wyJącznie systemem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

ci`nieniowej do oczyszczalni `cieków ”o”rzez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej; 
2) zakaz od”rowadzenia kanalizacji `ciekowej do indywidualnych zbiorników bezod”Jywowych zlokali-

zowanych na terenie ”oszczególnych nieruchomo`ci; 
3) ”rowadzenie ”rzewodów zbiorczych kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg - poza 

jezdniami, ciągów ”ieszych, o `rednicach nie mniejszych jak dn 200 mm dla s”Jywu grawitacyjnego; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne 

inne niw tereny komunikacji; 
5) do”uszcza się ”ozostawienie istniejących rozwiązaL gos”odarki `ciekowej dla istniejących obiektów 

budowlanych do czasu realizacji ”eJnej sieci kanalizacji sanitarnejŁ 

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od”rowadzenia `cieków o”adowych i roz-

to”owych ustala się: 

1) od”rowadzenie `cieków o”adowych i rozto”owych istniejącym systemem kanalizacji deszczowej 
grawitacyjnej; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji deszczowej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele publiczne 

inne niw tereny komunikacji; 
3) do”uszcza się wymianę odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej będącej w zJym stanie technicz-

nym lub o zbyt maJych `rednicach ”rzez ”rzeJowenie odcinków sieci na zasadach zgodnych z ”rze”i-

sami odrębnymi; 
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4) oczyszczanie `cieków o”adowych i roztopowych z terenów komunikacyjnych, ”rzed w”rowadzeniem 
ich do odbiornika, (zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi); 

5) zagos”odarowanie `cieków o”adowych i rozto”owych na terenie wJasnej nieruchomo`ci; 
6) dopuszcza się od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej do gruntu w granicach wJasnej dziaJki budowlanej ”od warunkiem, we ilo`ć od”rowa-

dzanych wód nie ”rzekroczy jego chJonno`ci; 
7) do”uszcza się wykorzystanie wód o”adowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia i uwycia 

do nawadniania zieleni; 

8) prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic; 
9) do”uszcza się ”rowadzenie sieci kanalizacji deszczowej ”od jezdniami (zgodnie z obowiązującymi 

”rze”isami odrębnymi) o `rednicach kanaJów deszczowych zbiorczych nie mniejszych niw dn 300 mmŁ 

4. W zakresie budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) zaopatrzenie w gaz z gazociągu wysokiego ci`nienia ”o”rzez stację redukcyjno ”omiarową I-go stopnia 

(zlokalizowaną ”oza obszarem objętym ”lanem); 
2) do”uszcza się wykorzystanie gazu ”rzewodowego o”rócz celów bytowych i grzewczych, do celów 

technologicznych; 

3) zasilanie obszaru objętego zmianą ”lanu ”o”rzez rozbudowę istniejącego systemu sieci gazowej `red-

niego ci`nienia w ukJadzie ”ier`cieniowym; 
4) prowadzenie sieci gazowych w liniach rozgraniczających dróg (”oza jezdniami), ciągów ”ieszych, 

o `rednicach nie mniejszych jak dn 63; 
5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci gazowej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne inne niw tereny 

komunikacji; 

6) do”uszcza się urządzanie ”arkingów nad gazociągiem na zasadach zgodnych z ”rze”isami odrębnymi; 
7) do”uszcza się stosowanie, dla celów bytowych i grzewczych gazu bezprzewodowego do czasu reali-

zacji sieci gazowej. 

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: 

1) ucie”Jownienie w oparciu o istniejące oraz realizację nowych lokalnych i indywidualnych uródeJ cie”Ja; 
2) zastosowanie urządzeL - uródeJ cie”Ja wykorzystujących ”aliwa nie ”owodujące ”onadnormatywnego 

zanieczyszczenia powietrza; 

3) do”uszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących uródJa odnawialneŁ 

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z GPź (zlokalizowanego ”oza obszarem objętym ”lanem) ”o”rzez 
linie SN 15 kV; 

2) zagos”odarowanie terenu oraz gabaryty obiektów i urządzeL zgodnie z wymaganiami technologicz-

nymi oraz obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi, dla wydzielonych terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem E; 

3) zasilanie terenów elementarnych na ”oziomie `rednich na”ięć siecią kablową; 
4) zasilanie obiektów budowlanych na ”oziomie niskich na”ięć siecią kablową; 
5) lokalizowanie sieci elektroenergetycznych kablowych w liniach rozgraniczających ulic, ”oza jezdniami; 
6) do”uszcza się skablowanie istniejących sieci na”owietrznych; 
7) do”uszcza się ”rowadzenie sieci elektroenergetycznych ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele publiczne 

inne niw tereny komunikacji; 
8) lokalizowanie instalacji o`wietlenia ulic we wszystkich nowo”rojektowanych ulicach oraz na tych 

ulicach gdzie dotychczas taka instalacja nie wystę”uje; 
9) dobór wysoko`ci sJu”ów o`wietleniowych i ich rozmieszczenia, oraz dostosowania uródJa `wiatJa do 

kategorii ulicy i wymaganego natęwenia o`wietleniaŁ 

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji ustala się: 

1) mowliwo`ć rozbudowy istniejącej telekomunikacyjnej i teletechnicznej kanalizacji kablowej i budowy 

nowej, na terenach ”rzeznaczonych ”od infrastrukturę trans”ortową; 
2) ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej ”rzez tereny ”rzeznaczone na cele ”ubliczne inne niw tereny 

komunikacji; 

3) lokalizację węzJów telekomunikacyjnych i szafek dostę”owych w liniach rozgraniczających ulicŁ 

8. W zakresie gos”odarki od”adami ustala się: 

1) wywóz od”adów komunalnych na skJadowisko od”adów; 
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2) gromadzenie od”adów w ”ojemnikach do czasowego gromadzenia od”adów z uwzględnieniem mow-
liwo`ci ich segregacji; 

3) wyznaczenie na dziaJkach budowlanych miejsca lokalizacji ”ojemników do czasowego gromadzenia 
od”adów staJych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 

4) do”uszcza się stosowanie zbiorczych ”ojemników do selektywnej zbiórki od”adów obsJugujących 
więcej niw jedną dziaJkę budowlaną; 

5) zakaz lokalizacji skJadowisk od”adów, wysy”isk `mieci, wylewisk `cieków oraz lokalizacji ubojniŁ 
RozdziaJ ńŃ 

Sposoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 

§ 13. 1. Do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się utrzymanie dotychczasowego s”o-

sobu uwytkowania terenuŁ 

2. W czasie realizacji inwestycji do”uszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, dla ”otrzeb realizacji 
budowy. 

ŚźIAI III 

Prze”isy szczegóJowe 

RozdziaJ ńń 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, a takwe zasady 
i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

§ 14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem MN o powierzchni 

2653 m² ustala się: 

1) przeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja budynków garawowych i gospodarczych w gJębi dziaJki w odlegJo`ci minŁ 8,0 m od 

budynku mieszkalnego, 

e) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 11,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, okapu do 3,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do ulicy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwus”adowych mansardowych z dopuszczeniem lukarn, 

b) kąt nachylenia od 45° do 75°, 

c) ”okrycie dachówką ceramiczną, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gospodarczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m², 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12; 
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11) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie caJo`ci terenu wystę”uje strefa ｭBｬ ochrony 
ukJadów ”rzestrzennych lub ich czę`ci; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 4. 

12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ulŁ Ko`ciuszki 21, ze względu 
na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”rowadzenie dziaJaL mają-
cych na celu ”rzywrócenie ich ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) utrzymanie zasadniczych cech bryJy, 
b) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji, 

c) nakaz ”rzywrócenia rozmieszczenia, wielko`ci i ”odziaJów otworów okiennych i drzwiowych, 

oraz odtworzenie ”ierwotnej kolorystyki otworów okiennych i drzwiowych, w oparciu o badania 

architektoniczne, 

d) nakaz stosowania tradycyjnej kolorystyki tynków nawiązującej do kolorystyki innych obiektów 
zabytkowych ”oJowonych na tym samym terenie, 

e) zakaz stosowania na elewacjach okJadzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach, 

f) utrzymanie typu pokrycia i kąta nachylenia dachu (dachówka ceramiczna), 
g) do”uszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej, ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta 

nachylenia ”oJaci dachowych, wysoko`ci elewacji frontowej i nie”rzekroczenia istniejącej wyso-

ko`ci budynkuŁ 

§ 15. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej z usJugami, oznaczonego symbolem MNłUŁ1 o ”owierzchni 
3894 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jedno- lub wielorodzinną z do”uszczeniem realizacji usJug 

ogólnych, gastronomii, usJug turystyki oraz usJug handlu o ”owierzchni s”rzedawy do 200 m²; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja budynków garawowych i gospodarczych w gJębi dziaJki w odlegJo`ci minimum 8,0 m 

od budynku mieszkalnego, 

e) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 6,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do ulicy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych z dopuszczeniem lukarn, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 

c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie dachówką bitumiczną i cementową, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gospodarczych: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m², 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m, 

c) zakaz grodzenia terenów bez”o`rednio sąsiadujących z linią brzegową jeziora, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi; 
8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD, 

b) miejsca postojowe: zgodnie z § 11 ust. 3, 

c) do”uszcza się budowę ”omostu o dJugo`ci do 30 m, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12; 

11) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu wystę”uje strefa ｭAｬ ”eJnej ochrony hi-

storycznej struktury ”rzestrzennej; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 3; 
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12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu zes”oJu dawnej rzeuni, ”oJowonego ”rzy ul. Le`ni-

ków 23, ze względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”owstania nakazuje się ”ro-

wadzenie dziaJaL mających na celu ”rzywrócenie ich ”ierwotnej formy ”o”rzez: 
a) utrzymanie zasadniczych cech bryJy, 
b) zachowanie istniejących ”oziomów gzymsów, 
c) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji frontowej z zakazem docieplenia, 

d) nakaz ”rzywrócenia rozmieszczenia, wielko`ci i ”odziaJów otworów okiennych i drzwiowych, 

oraz odtworzenie ”ierwotnej kolorystyki otworów okiennych i drzwiowych, w oparciu o badania 

architektoniczne, 

e) do”uszczenie rozbudowy od strony za”lecza ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta nachy-

lenia ”oJaci dachowej, wysoko`ci elewacji frontowej oraz nie”rzekroczenia maksymalnej wysoko-

`ci budynku, w strefie co najmniej 12 m od frontowej linii zabudowy, 

f) zakaz realizacji lukarn w dachach budynków ”oJowonych w strefie co najmniej 12 m od frontowej 

linii zabudowy, 

g) zakaz stosowania na elewacjach okJadzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach. 

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, oznaczonego symbolem MNłUŁ2 
o ”owierzchni 5439 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem realizacji 

usJug turystyki oraz gastronomii; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50% ”owierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja budynków garawowych i gospodarczych w gJębi dziaJki w odlegJo`ci minimum 8,0 m 

od budynku mieszkalnego, 

e) w ”rzy”adku lokalizacji usJug do”uszcza się sytuowanie no`ników reklamowych i szyldów o ”o-

wierzchni do 1 m²; 
3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 
b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 6,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kaleni-

cami równolegJymi do ulicy; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) stosowanie dachów symetrycznych dwus”adowych z dopuszczeniem lukarn, 

b) kąt nachylenia od 35° do 45°, 

c) ”okrycie dachówką ceramiczną, do”uszczalne ”okrycie dachówką bitumiczną i cementową, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gospodarczych: 

a) maksymalna ”owierzchnia zabudowy do 45 m², 
b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta ”ochylenia dachu i kolory-

styki elewacji do bryJy budynku mieszkalnego, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką budowlaną; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się ogrodzenia jako awurowe, o wysoko`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabrykowanych ”Jotów betonowych, 
b) ”omiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się budowy ogrodzenia wywszego niw 1,9 m, 

c) zakaz grodzenia terenów bez”o`rednio sąsiadujących z linią brzegową jeziora, zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi; 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się wydzielenie dziaJek budowlanych 
”rzy zastosowaniu nastę”ujących ”arametrów: 
a) minimalna ”owierzchni dziaJki 1500 m² 
b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki do 25 m; 

c) do”uszczalny kąt ”odziaJu w stosunku do dziaJki drogowej - 90° z tolerancją do 5°; 

9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD, 

b) miejsca postojowe: zgodnie z § 11 ust. 3, 

c) do”uszcza się budowę ”omostu o dJugo`ci do 30 m, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
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10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12; 

11) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie caJo`ci terenu wystę”uje strefa ｭBｬ ochrony 
ukJadów ”rzestrzennych lub ich czę`ci; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 4. 

12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu ”oJowonego ”rzy ulŁ Le`ników 25 i obiektu po-

Jowonego ”rzy ulŁ Le`ników 27, ze względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas ”o-

wstania nakazuje się ”rowadzenie dziaJaL mających na celu ”rzywrócenie ich ”ierwotnej formy ”o-

przez: 

a) zakaz rozbudowy i nadbudowy (budynek przy ul. Le`ników 27), 
b) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji i otworów okiennych i drzwiowych, 

c) zakaz realizacji docie”leL zewnętrznych (budynek ”rzy ulŁ Le`ników 27), 
d) nakaz ”rzywrócenia rozmieszczenia, wielko`ci i ”odziaJów otworów okiennych i drzwiowych, 

oraz odtworzenie ”ierwotnej kolorystyki otworów okiennych i drzwiowych, w oparciu o badania 

architektoniczne, 

e) utrzymanie detalu krenelarza (budynek przy ul. Le`ników 27) 
f) dopuszczalna kolorystyka elewacji w zakresie od cie”Jej bieli, jasnych bewy, écru do jasno ”ia-

skowego (budynek przy ul. Le`ników 27), 
g) do”uszczenie realizacji lukarn na dJugo`ci do 25% szeroko`ci elewacji ”rzy zachowaniu symetrii 

względem elewacji (budynek ”rzy ulŁ Le`ników 25) 
h) nakaz ujednolicenia ty”ów lukarn w ramach jednej ”oJaci dachowej ”od względem wielko`ci, 

ksztaJtu oraz kąta i rodzaju przekrycia, 

i) do”uszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej, ”od warunkiem zachowania istniejącego kąta 
nachylenia dachu, wysoko`ci elewacji oraz nie”rzekroczenia istniejącej wysoko`ci budynku (bu-

dynek przy ul. Le`ników 25), 
j) zakaz stosowania na elewacjach okJadzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach. 

§ 16. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW o powierzchni 

12090 m² ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (blokową); 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja ”laców zabaw i obiektów maJej architektury, 

3) warunki zabudowy w zakresie wysoko`ci budynków mieszkalnych: 
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wysoko`ć ”oziomu gzymsu, oka”u do 12,0 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu i formy dachów: nakaz stosowania dachów ”Jaskich; 
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 

a) kąt nachylenia od 0° do 10°, 

b) ”okrycie materiaJem ty”u: blacha tra”ezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni 

lub grafitu; 

6) warunki zabudowy dla budynków garawowych i gospodarczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, 

b) maksymalna wysoko`ć do 3,5 m; 

7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: nie do”uszcza się grodzenia terenu 

8) zasady i warunki scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: zachowuje się istniejące ”odziaJy geodezyjne; 
9) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulic dojazdowych KDD, 

b) miejsca postojowe: zgodnie z § 11 ust. 3, 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12; 

11) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie caJo`ci terenu wystę”uje strefa ｭBｬ ochrony 
ukJadów ”rzestrzennych lub ich czę`ci; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 4. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP, o ”owierzchni 22110 m² ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny zieleni urządzonej (”arki, zieleLce), z zachowaną naturalną ro`linno`cią, 
stanowiące otulinę ”rzyrodniczą Jeziora Cza”lino z dopuszczeniem uwytkowania jako zieleL ”arkowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych, 
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b) nakaz zachowania istniejącej warto`ciowej zieleni uzu”eJnionej o dodatkowe nasadzenia o wielo-

”iętrowej strukturze tj. trawniki, krzewy i drzewa o równorodno`ci gatunkowej, 
c) nakaz realizacji akcentu architektonicznego (”omnika) na zamknięciu osi kom”ozycyjnej skweru 

w ulicy Ko`ciuszki, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

d) do”uszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 

e) do”uszcza się wytyczenie `ciewek ”ieszych i rowerowych z nawierzchni naturalnej i wprowadze-

nie obiektów maJej architektury i tablic informacyjnych związanych z ochroną ”rzyrody, 
f) do”uszcza się realizację maksymalnie do 2 ”laców zabaw o maksymalnej ”owierzchni 400 m² 

kawdy, zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi dojazdowej KŚŚ, 
g) do”uszcza się realizacje amfiteatru dostosowanego architekturą do nachylenia skar”y, 
h) do”uszcza się realizacje ”omostów dla wędkarzy zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

i) ustala się zagwarantowanie dostę”u dla od”owiednich sJuwb w celu utrzymania i konserwacji 

brzegów jezioraŁ 

2Ł Śla terenów wydzieleL wewnętrznych oznaczonych symbolem źPŁUSŁ1 i źPŁUSŁ2 ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: tereny zieleni urządzonej (”arki, zieleLce)- z zachowaną naturalną ro`linno`cią, stano-

wiące otulinę ”rzyrodniczą Jeziora Cza”lino z do”uszczeniem lokalizacji obiektów s”ortowych i placu 

zabaw; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się realizację obiektów s”ortowych i placu zabaw, wraz z obiektami towarzyszącymi 
(sanitariaty, zaplecze techniczne), 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - nie większa niw 15% ”owierzchni wydzielenia wewnętrznego, 
c) maksymalna wysoko`ć budynku do 6,0 m, 

3) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i ”okrycia dachów: 
a) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe, 

b) kąt nachylenia od 30° do 40°, 

c) ”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko”odobnym, 
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu, 

4) ”ozostaJe ”arametry jak dla terenu ZP, 

5) wymogi komunikacyjne: 

a) obsJuga komunikacyjna z ulicy KDD, 

b) miejsca postojowe w liniach rozgraniczających ulicy KŚŚŁ 
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie caJo`ci terenów wystę”uje strefa ｭBｬ ochrony 

ukJadów ”rzestrzennych lub ich czę`ci; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 4. 

§ 18. Śla terenu oznaczonego symbolem źPŁC (zieleL ”ocmentarna), o powierzchni 10960 m² ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny zieleni publicznej pocmentarnej - jako miejsce ”amięci; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających, 
b) zachowanie istniejącej warto`ciowej zieleni, 
c) do”uszczenie realizacji `ciewki rowerowej i `ciewek ”ieszych, 
d) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych. 

3) realizację `ciewki rowerowej i `ciewek ”ieszych nalewy ”rowadzić ”od nadzorem archeologa ”od kątem 
odkrywek ewentualnych ”ochówków; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie caJo`ci terenu wystę”uje strefa ｭBｬ ochrony 
ukJadów ”rzestrzennych lub ich czę`ci; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust. 4. 

RozdziaJ ń2 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 

§ 19. SzczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lają ustalenia szczegóJowe dla ”o-

szczególnych kwartaJówŁ 

RozdziaJ ń3 

SzczegóJowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem KŚŚ, ustala się: 

1) parametry ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) szeroko`ć jezdni zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) szeroko`ci w liniach rozgraniczających dla nowo”rojektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu; 
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4) parametry ulic, w szczególno`ci szeroko`ć jezdni, chodników i ”asów zieleni zgodnie z przepisami 

szczególnymi wg ”oszczególnych kategorii dróg; 
5) utrzymuje się ”arametry ulic istniejących, a w przypadku ich przebudowy, zgodnie z pkt 4.; 

6) na odcinku sąsiadującym z terenem ZP.C i MN ustala się obowiązek ”o”rzedzenia lokalizacji drogi 
szczegóJowymi badaniami geotechnicznymi dotyczącymi no`no`ci skar”y i zabezpieczenia przed 

osuwaniem się mas ziemnych, 
7) do”uszcza się na odcinku sąsiadującym z terenem ZP.C i MN realizację wyJącznie ciągu ”ieszego, 

pieszo-rowerowego lub pieszo-jezdnego, 

8) realizację drogi nalewy ”rowadzić ”od nadzorem archeologa ”od kątem odkrywek ewentualnych ”o-

chówków, 
9) realizację infrastruktury technicznej zgodnie z § 12. 

RozdziaJ ń4 

SzczegóJowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem ś ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny elektroenergetyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zagos”odarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznacze-

niem terenu, 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

3) wymogi komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD. 

ŚźIAI IV 

Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe 

§ 22. Ustala się nastę”ujące stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustalenia ”rzez 
Burmistrza Miasta Czaplinka jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkowni-

ka wieczystego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem planu miejscowego 

w wysoko`ci: 

1) dla terenów: MN, MNłU, MW 30%; 

2) dla ”ozostaJych terenów 0%Ł 

§ 23. Na obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują grunty rolne i le`ne, które wymagają uzyskania 
zgody wJa`ciwego organu na zmianę ”rzeznaczenia gruntów rolnych lub le`nych na cele nierolnicze lub 
niele`neŁ 

§ 24. W granicach objętych ustaleniami ”lanu traci moc ”lan miejscowy zagospodarowania prze-

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

15 czerwca 1996 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ KoszaliLskiego z 1996 r. Nr 38, poz. 111 oraz Dz. Urz. Woj. Zachod-

niopomorskiego z 2007 r. Nr 50, poz. 738; z 2008 r. Nr 75, poz. 1636; z 2009 r. Nr 24, poz. 878, 879, 

880, Nr 81, poz. 2149, Nr 82, poz. 2165). 

§ 25. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Cza”linkaŁ 

§ 26. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Miasta Cza”linkaŁ 

§ 27. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Bogdan Kalina 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XI/141/11 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XI/141/11 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XI/141/11 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czaplinku o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 

miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Cza”linka ｭdla terenu nad jeziorem 
Czaplino w rejonie ulic vuJawskiej i Le`nikówｬ 

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

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

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 

i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz w związku z art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 130, poz. 871), 

Rada Miejska w Cza”linku nie ”odjęJa rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych 
uwag do przedmiotowego projektu zmiany planu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, gdyw na 
eta”ie wyJowenia wwŁ ”rojektu zmiany ”lanu do ”ublicznego wglądu nie w”JynęJa wadna uwagaŁ 
 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XI/141/11 

Rady Miejskiej w Czaplinku 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasady ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

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

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 

i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz w związku z art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 130, poz. 871), Rada Miejska w Cza”linku rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Cza-

”linka ｭdla terenu nad jeziorem Cza”lino w rejonie ulic vuJawskiej i Le`nikówｬ, ”rzewiduje się nastę”ujące 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców: 

1) budowy, modernizacji i przebudowy dróg ”ublicznych, 
2) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę, 
3) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu od”rowadzenia `cieków sanitarnych, 
4) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu od”rowadzania `cieków o”adowych i roztopowych, 

5) budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz, 

6) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zao”atrzenia w cie”Jo, 
7) modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną, 
8) modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji, 

9) gospodarki odpadami; 
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§ 2. 1Ł S”osób realizacji, za”isanych w § 1 niniejszego zaJącznika, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, to: 

1) realizacja inwestycji wymienionych w § 1, pkt 1 zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące 
przepisy ustawy o drogach ”ublicznych oraz ustawy ”rawo zamówieL ”ublicznych; 

2) realizacja inwestycji wymienionych w § 1, pkt 2-9, zostanie przeprowadzona w o”arciu o obowiązu-

jące ”rze”isy w tym m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy ”rawo zamówieL ”ublicznych, ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o gos”odarce komunalnej i ”rawie ochrony `rodowiska, ustawy 
prawo energetyczne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `ciekówŁ 

2Ł S”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i naruszenie 
ustaleL zmiany ”lanuŁ 

3. Realizacja sieci infrastruktury technicznej ”owinna wy”rzedzać budowę dróg ”ublicznych oraz ich 
ewentualną modernizacjęŁ 

§ 3. Nie okre`la się harmonogramu realizacji wymienionych w niniejszym zaJączniku inwestycjiŁ 

§ 4. Zgodnie z przepisami o finansach publicznych zasady finansowania, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej zapisane w § 1, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, mogą ”ochodzić z: 

1) z budwetu gminy, zgodnie z uchwaJą budwetową; 
2) z dotacji unijnych; 

3) z kredytów i ”owyczek; 
4) z obligacji komunalnych; 

5) z udziaJu inwestorów zewnętrznych, na ”odstawie odrębnych umów i ”orozumieLŁ 
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UCHWAIA NR XI/142/11 

 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU 

 z dnia 27 ”audziernika 2Ńńń r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka 

ｭdla terenu ”rzy ulicy JeziornejｬŁ 

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

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

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

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

z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871, oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz 

w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) uchwala się, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą XXXIIł287ł2008 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 listopada 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Cza”linka dla obszaru dziaJek o nastę”ujących numerach 441ł2, 442, 436, 465ł3, 464, 
465/1, 465/2, 437, 413/2, 413/1, 374, 414, 415, 373/2, 373/1, 324, 375/4, 375/3, 375/2, 375/1, 

376ł1 obręb 03 Cza”linek, stwierdzając zgodno`ć ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego miasta Cza”linka, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXVII/194/2001 r. Rady Miasta i Gminy 

w Czaplinku z dnia 28 wrze`nia 2001 rŁ, zmienionego uchwaJą Nr XLIII/372/09 Rady Miejskiej 

w Czaplinku z dnia 18 wrze`nia 2009 r. w s”rawie zmiany Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania ”rzestrzennego miasta Cza”linka, uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania 

”rzestrzennego miasta Cza”linka dla terenu ”rzy ulicy Jeziornej, obejmujący obszar o powierzchni 1,68 ha, 

przy ulicy Jeziornej w Czaplinku. 


