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4) w § 21: 

a) pkt d otrzymuje brzmienie: 

ｭd) wydawanie zarządzeL w s”rawach zwykJego zarządu majątkiem,ｬ 

b) pkt f otrzymuje brzmienie: 

ｭf) wydawanie zarządzeL o wydatkach koniecznych nie uwzględnionych w budwecie,ｬ 

5) w § 29 ust. 2 pkt a otrzymuje brzmienie: 

ｭa) w sesjach Rady Miasta z ”rawem zabierania gJosu w s”rawach dotyczących osiedla, lecz bez 
”rawa udziaJu w gJosowaniu, ｭ. 

2. W zaJączniku Nr 3 do Statutu Miasta Szczecinek, o której mowa w ust. 1 w”rowadza się nastę”u-

jące zmiany: 

1) w § 4 ust. 2 po wyrazie ｭRadaｬ dodaje się wyrazy ｭna wniosek Klubu Radnych, Radnego lub Bur-

mistrza Miasta,ｬ, 

2) w § 6 ust. 2 w ”ierwszym zdaniu dodaje się wyrazy ｭz uwzględnieniem ”ostanowienia § 18 ust. 6 

Statutu Miasta.ｬ, 

3) w § 8 ust. 3 dodaje się wyrazy ｭza wyjątkiem wniosku o którym mowa w ust. 2 pkt a, który wy-

maga bezwzględnej większo`ci gJosów ustawowego skJady RadyŁｬ. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta SzczecinekŁ 

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

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miasta  
 

MirosJaw WacJawski 
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UCHWAIA NR X/80/2011 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 16 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭ_wiątki Iｬ w Szczecinku. 

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

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

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

z 2008 r.: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 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, Nr 130, 

poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ I 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIII/464/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 marca 2010 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭ_wiątki Iｬ 
w Szczecinku, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego miasta Szczecinek, ”rzyjętego uchwaJą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 marca 2011 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭ_wiątki Iｬ 
w Szczecinku, obejmującego czę`ć obrębu geodezyjnego nr 0027, o powierzchni 156,747 ha, oznaczo-

nego na rysunku planu. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek planu w skali 1:2000 - stanowiący zaJącznik nr 1; 
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2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecinek 

w skali 1:10 000 - stanowiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące zaJącz-

nik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stano-

wiące zaJącznik nr 4. 

3. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1. 1 okre`la: 

1) ”rzeznaczenie terenów; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody oraz krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 

6) s”osób tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 

7) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów i ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakazy 

zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie komunikacji i systemów infrastruktury tech-

nicznej. 

4. Na rysunku planu w granicach jego obszaru, elementy planu wymienione w legendzie, ustala się 
jako obowiązujące (”oza ”ro”onowanym ”rzebiegiem niewydzielonych dojazdów i doj`ć)Ł PozostaJe ele-

menty rysunku mają charakter informacyjnyŁ Ustalenia obowiązujące ”okazane na rysunku ”lanu do”recy-

zowują ustalenia czę`ci tekstowejŁ 

5Ł Ustala się ”odziaJ obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na 72 jednostek funkcjonalnych okre`lo-

nych na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi nastę”ującymi symbolami: 

1.ZR, 2.ZP, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MU, 8.U, 9.ZP, 10.RU, 11.MW, 12.U, 13.ZI, 14.MN, 

15.ZP, 16.MW, 17.ZI, 18.MW, 19.U, 20.ZI, 21.MN, 22.MN, 23.U, 24.MW, 25.U, 26.U, 27.MN, 28.MN, 

29.MN, 30.MN, 31.MN, 32.MN, 33.MN, 34.RM, 35.ZI, 36.ZI, 37.MU, 38.R, 39.RU, 40.U, 41.ZLe, 

42.Zle, 43.Zle, 44.Zle, 45.ZLe, 46.R, 47.KS, 48.KS, 49.KS, 50.KS, 51.KS, 52.KD-L, 53KD-L, 54.KDW, 

55.KDW, 56.KD-D, 57.KD-D, 58.KDW, 59.KDW, 60.KDW, 61.KDW, 62.KD-D, 63.KDW, 64.KDW, 

65.KDW, 66.E, 67.E, 68.E, 69.K; 70.K, 71.K, 72.K z nastę”ującym ”rzeznaczeniem: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 

14.MN, 21.MN, 22.MN, 27.MN, 28.MN, 29.MN, 30.MN, 31.MN, 32.MN, 33.MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej - oznaczone symbolem 7.MU, 37.MU; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolem 11.MW, 16.MW, 18.MW, 

24.MW; 

4) tereny zabudowy usJugowej - oznaczone symbolami 8.U, 12.U, 19.U, 23.U, 25.U, 26.U, 40.U; 

5) tereny obsJugi w gospodarstwach rolnych i hodowlanych - oznaczone symbolem 10.RU, 39.RU; 

6) tereny zabudowy zagrodowej - oznaczone symbolem 32.RM; 

7) tereny produkcji rolnej - oznaczone symbolem 38.R, 46.R; 

8) tereny zieleni urządzonej - oznaczone symbolem 2.ZP, 9.ZP, 15.ZP; 

9) tereny rekreacji ogólnodostę”nej - oznaczone symbolem 1.ZR; 

10) tereny zieleni izolacyjnej - oznaczone symbolami: 13.ZI, 17.ZI, 20.ZI, 35.ZI, 36.ZI; 

11) tereny lasów i ”otencjalnych uwytków ekologicznych - oznaczone symbolem 41.Zle, 42.Zle, 

43.Zle, 44.Zle, 45.ZLe; 

12) tereny obsJugi komunikacji samochodowej - oznaczone symbolem 47.KS, 48.KS, 49.KS, 50.KS, 

51.KS; 
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13) tereny dróg wewnętrznych 54ŁKŚW, 55ŁKŚW, 58.KDW, 59.KDW, 60.KDW, 61.KDW; 63.KDW, 

64.KDW, 65.KDW; 

14) tereny dróg ”ublicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolem 52ŁKŚ-L, 53.KD-L; 

15) tereny dróg ”ublicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 56ŁKŚ-D, 57.KD-D; 62.KD-D; 

16) tereny infrastruktury technicznej - energetyka, oznaczone symbolami: 66.E, 67.E, 68.E; 

17) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczone symbolami: 69.K; 70.K, 71.K, 72.K. 

6Ł Oznaczenia cyfrowe wystę”ujące w symbolach jednostek funkcjonalnych mają charakter ”orządkowyŁ 

§ 2. 1Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) jednostce funkcjonalnej - nalewy ”rzez to rozumieć wydzielony na rysunku ”lanu liniami rozgrani-

czającymi teren oznaczony symbolem cyfrowym i literowym, któremu zostaJo ”rzy”orządkowane prze-

znaczenie oraz szczegóJowe zasady zagos”odarowania; 

2) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć nie”rzekraczalną wysoko`ć budynków ustaloną 
zgodnie z definicją ”odaną w obowiązujących ”rze”isach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, 
a dla pozostaJych obiektów budowlanych nalewy ”rzez to rozumieć nie”rzekraczalną wysoko`ć mierzoną 
do najwywszego ”unktu obiektu od jego najwywej ”oJowonego ”oziomu ”rzy gruncieŁ 

3) dachu stromym - nalewy ”rzez to rozumieć dach, którego ”oJacie dachowe są nachylone do pozio-

mu ”od kątem większym niw 20°, a takwe ko”uJę i kolebkę, a ponadto dach mansardowy; 

4) dachu ”Jaskim - nalewy ”rzez to rozumieć dach, którego ”oJacie dachowe są nachylone do ”oziomu 
”od kątem mniejszym lub równym 20°; 

5) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalewy ”rzez to rozumieć linię ograniczająca obszar, w którym 
mowe być sytuowany budynek lub inny obiekt budowlany o wysoko`ci ”onad 2 metry, ”rzy czym mogą 
”rzekraczać tę linię takie elementy architektoniczne jak: balkon, wykusz jednokondygnacyjny, taras, 

schody wej`ciowe wraz z ewentualnym zadaszeniem, gzyms, okap dachu oraz inne detale o wysięgu nie 
większym niw 1,5 m, chyba we w ustaleniach szczegóJowych za”isano inaczej; 

6) wskauniku ”owierzchni biologicznie czynnej - nalewy ”rzez to rozumieć najmniejszą do”uszczalną 
”owierzchnię biologicznie czynną w granicach danej dziaJki budowlanej wyrawoną w ”rocentach okre`lają-
cych czę`ć caJej dziaJki budowlanej; 

7) przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć ustalone w planie kategorie przeznaczenia terenu, 

w tym mieszczące się w danym ”rzeznaczeniu funkcje obiektów, a takwe elementy zagos”odarowania 
terenu niesprzeczne z przeznaczeniem terenu w tym dojazdy i doj`cia, `ciewki rowerowe, terenowe miej-

sca ”ostojowe, zieleL oraz infrastrukturę techniczną a ”onadto dla terenów zabudowy usJugowej oraz 
zieleni izolacyjnej niekubaturowe obiekty sportowe i rekreacyjne; 

8) terenach zabudowy usJugowej - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu ”rzewidujące lokali-
zację w granicach jednostki funkcjonalnej budynków uwyteczno`ci ”ublicznej lub budynków zamieszkania 
zbiorowego /wg definicji z ”rze”isów wykonawczych do ustawy Prawo budowlaneł, z wyJączeniem 
obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 1000 m²; 

9) terenach zabudowy jednorodzinnej oraz terenach zabudowy zagrodowej - nalewy ”rzez to rozumieć 
przeznaczenie terenu ustalone w oparciu o definicję zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej, 
okre`lone w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane; 

10) obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej - rozumie się ”rzez to zabudowę oraz obiekty 

i urządzenia, które sJuwą do od”rowadzania `cieków, zao”atrzenia w wodę, dostarczania cie”Ja, energii 
elektrycznej, gazu, umowliwiające wymianę informacji, trans”ortu zbiorowego, utrzymania ulic, dróg 

i zieleni urządzonej i inne obiekty techniczne niezbędne dla ”rawidJowego zas”okajania ”otrzeb mieszkaL-
ców i innych uwytkowników; 

11) dostę”ie do drogi ”ublicznej - nalewy ”rzez to rozumieć dostę” dziaJki budowlanej bez”o`redni do 
drogi publicznej wskazanej w tek`cie ”lanu, bądu ”o`redni ”o”rzez drogę wewnętrznąŁ źa”is nie ograni-

cza dostę”u dziaJki do drogi ”ublicznej w oparciu o dojazd i doj`cie lub ustanowioną sJuwebno`ć; 

12) budynku istniejącym - nalewy ”rzez to rozumieć budynek figurujący w dniu uchwalenia niniejszego 

planu w ewidencji budynków, a takwe budynek, którego budowa zostaJa roz”oczęta na ”odstawie wyma-

ganych ”ozwoleL lub zgJoszeL, ”rzed dniem wej`cia w wycie niniejszego ”lanu; 

13) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię zabudowy obliczoną zgodnie 

z normą PN-ISO 9836:1997. 
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2Ł Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale nalewy rozumieć zgodnie z ”rze”isami obowiązującymi w dniu 

uchwalenia ”lanu ”rzez radę gminyŁ 

RozdziaJ II 

OGÓLNś źASAŚY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej (MU) oraz na terenach zabudowy 
wielorodzinnej (MW) do”uszcza się lokalizację budynków usJugowych towarzyszących budynkom miesz-

kalnym, a takwe wyodrębnienie w budynkach mieszkalnych lokali usJugowych, ”od warunkiem, we Jączna 
”owierzchnia uwytkowa budynków usJugowych lub lokali usJugowych na dziaJce budowlanej nie będzie 
większa niw 50% ”owierzchni uwytkowej wszystkich budynków na dziaJce budowlanej - dotyczy jedno-

stek funkcjonalnych wskazanych w ustaleniach szczegóJowych; 

2) na terenach do”uszczających kilka kategorii ”rzeznaczenia, mowliwe jest realizowanie na dziaJce 
budowlanej kilku dopuszczonych kategorii w dowolnych proporcjach, w tym tylko jednej z nich, chyba we 
ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 

3) w jednostkach funkcjonalnych, w których ”rzewiduje się lub do”uszcza lokalizację budynków, 
czę`ć kawdego niemieszkalnego budynku (z wyjątkiem budynku gos”odarczego lub garawu) mowna ”rze-

znaczyć na 1 lokal mieszkalny; 

4) do”uszcza się w przypadku przebudowy i remontu istniejącej zabudowy zachowanie ”arametrów 
takich jak: wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu, wysoko`ć za-

budowy, geometria dachu - innych niw okre`lone w ustaleniach szczegóJowych; 

5) dla dziaJek budowlanych, których zagos”odarowanie, w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, nie 
jest zgodne ze wskaunikiem ”owierzchni biologicznie czynnej ”odanym w ustaleniach szczegóJowych dla 

od”owiedniej jednostki funkcjonalnej, do”uszcza się ”ozostawienie ”owierzchni biologicznie czynnej na 
dotychczasowym poziomie; 

6) do”uszcza się zachowanie istniejących budynków ”rzed wyznaczoną w ”lanie linią zabudowy 

z zakazem ich rozbudowy ”oza tą linię; 

7) nie ogranicza się kolorystyki obiektów, z wyjątkiem obiektów wymienionych w § 8 ust. 1, dla któ-
rych obowiązują ograniczenia wyszczególnione w § 8 ust. 2; 

8) do”uszcza się lokalizację ogrodzeL ”eJnych do wysoko`ci 1,8 m, ogrodzeL awurowych (”owierzch-

nia ”rze`witu min 50% liczona dla dowolnego metra kwadratowego elewacji ogrodzenia) do wysoko`ci 
2,2 m, z zastrzeweniem ”rze”isów ustawy o drogach publicznych; 

9) zakazuje się umieszczania no`ników reklam na terenach zieleni ”arkowej i zieleni izolacyjnej; 

10) budynki, których definicje ustawowe zostaJy zmienione, są w niniejszym planie traktowane zgod-

nie z definicją na dzieL, w którym uzyskaJy ostateczne ”ozwolenie na budowę; 

11) w ”rzy”adku Jączenia usJug lub usJug ”ublicznych z innymi kategoriami przeznaczenia terenu 

w ramach jednej jednostki funkcjonalnej, uciąwliwo`ci związane z kawdą z odrębnych kategorii ”rzeznacze-

nia terenu, nie mogą ”rzekraczać granic dziaJki budowlanej, na której zostaJy zlokalizowaneŁ Nie dotyczy 
to obiektów, na które zostaJo wydane ”ozwolenie na budowę ”rzed dniem wej`cia w wycie niniejszego 
planu; 

12) dla jednostek funkcjonalnych, których ”arcelacja mowe zakJócić Jad ”rzestrzenny w”rowadza się 
”ojęcie dziaJki minimalnej oznaczającej dziaJkę budowlaną o danej minimalnej ”owierzchniŁ Pojęcie dziaJki 
minimalnej nie odnosi się do dziaJek budowlanych wydzielonych ”rzed dniem wej`cia ”lanu w wycie, 
a ”onadto nie odnosi się do dziaJek drogowych w tym dróg wewnętrznych, dojazdów i doj`ć oraz dziaJek 
wydzielanych dla potrzeb infrastruktury technicznej; 

13) czę`ci dziaJek ”oJowone w obrębie równych jednostek funkcjonalnych, traktuje się w `wietle usta-

leL niniejszego ”lanu jak oddzielne dziaJki ”odlegające ustaleniom od”owiedniej jednostki funkcjonalnej; 

14) zapewnienie wymaganej w ustaleniach szczegóJowych ilo`ci miejsc ”ostojowych na dziaJce mow-
na realizować w oparciu o miejsca postojowe terenowe lub sytuowane w garawach; 

15) maksymalną wysoko`ć obiektów budowlanych innych niw budynki, ustala się na 25 metrów 
(ograniczenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej)Ł 

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego. 
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1Ł W”rowadza się zakaz zasy”ywania i ”rzeksztaJcania zbiorników wodnych oraz dokonywania zmian 

stosunków wodnych na terenach wchodzących w skJad jednostek funkcjonalnych 2ŁźP, 9ŁźP, 15ŁźP, 
43źle, 38ŁR, 21ŁMNŁ PodziaJ terenu na dziaJki nie mowe obejmować ”odziaJu terenu zbiornika wodnego, 
wraz z ”asem terenu wokóJ zbiornika o szeroko`ci 1,5 metra od linii wodyŁ W”rowadza się zakaz wycina-

nia zadrzewieL `ród”olnych, ”rzydrownych i nadwodnych. 

2. Tereny biologicznie czynne w jednostkach funkcjonalnych - ”referuje się w formie zieleni urządzonejŁ 

3Ł Na terenach jednostki funkcjonalnej 7ŁMU okre`la się do”uszczalny ”oziom haJasu w `rodowisku 
jak dla terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymiŁ Na terenach jednostki funkcjonalnej 37ŁMU okre`la się do”uszczalny ”oziom haJasu w `rodowisku 
jak dla terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę mieszkaniowo-usJugową, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

4Ł Okre`lone w ”lanie ”asy zieleni izolacyjnej muszą zawierać co najmniej 75% gatunków zimozielo-

nych (nie dotyczy zieleni niskiej). 

5. Na terenach jednostki funkcjonalnej 1ŁźR ustala się do”uszczalny ”oziom haJasu w `rodowisku jak 
dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

6. Obszar planu wchodzi w skJad strefy chronionego krajobrazu Pojezierze Śrawskie - fragment 

wschodni Obszar w rejonie Jeziora Trzesiecko i Wilczkowo, między drogami Szczecinek - Barwice 

i Szczecinek - Czaplinek na podstawie uchwaJy Nr Xł46ł75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie 

z dn. 17. Listopada 1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazu (Dz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, 

z dn. 2 grudnia 1975, poz. 49). Obowiązują nastę”ujące nakazy i zakazy: 

- zakaz wykonywania ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenuŁ Nalewy zachować fali-
stą rzeubę tego fragmentu wysoczyznyŁ 

- zakaz zmiany stosunków wodnych w gruncie; obowiązuje ochrona urządzeL melioracji szczegóJo-

wych zgodnie z ustaleniami § 14 pkt 11. 

- zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu 

”rze”isów ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 r. o udostę”nieniu informacji o `rodowisku i jego ochronie, 

udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko (zakaz nie 
dotyczy wykonywania zadaL na rzecz obronno`ci kraju i bez”ieczeLstwa ”aLstwa oraz realizacji inwesty-

cji celu publicznego). 

- zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko 

w rozumieniu ”rze”isów ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 r. o udostę”nieniu informacji o `rodowisku 

i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowi-

sko (zakaz nie dotyczy wykonywania zadaL na rzecz obronno`ci kraju i bez”ieczeLstwa ”aLstwa oraz 
realizacji inwestycji celu publicznego) - z dopuszczeniem realizacji w przypadkach wskazanych 

w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Ustala się nastę”ujące elementy chronione na terenie ”lanu: 

a) strefa ｭW.Iｬ- wg paragrafu 6, 

b) strefy K - wg paragrafu 7, 

c) E - obiekty dziedzictwa kulturowego znajdujące się w ewidencji konserwatorskiej - wg paragrafu 8. 

§ 6. 1. Stanowisko archeologiczne Sitno nr 18 (_wiątki nr 4, AZP nr 10/25-25) stanowiące strefę 
”eJnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ｭW.Iｬ, zostaJo zaznaczone 
na rysunku planu. 

2. Strefa ｭW.Iｬ ”eJnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, wykluczającą wszelka dziaJalno`ć in-

westycyjną i innąŁ Strefa ｭW.Iｬ obejmuje stanowiska w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji 

sJuwby ochrony zabytkówŁ 

3Ł Obowiązujące rygory w strefie ｭW.Iｬ: 

a) zakaz wszelkiej dziaJalno`ci inwynierskiej, budowlanej i innej związanej z pracami ziemnymi (np. ko-

panie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew itd.), poza badaniami archeologicznymi oraz pra-

cami zabez”ieczającymi zabytek ”rzed zniszczeniem, ”rowadzonymi na zasadach okre`lonych ”rze”isami 
szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

b) zachowanie istniejącego ukJadu to”ograficznego terenuŁ 
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§ 7. Wyznacza się strefy ochrony krajobrazu kulturowego K (obszar obejmujący tereny dawnych wsi, 
których cechy fizjonomiczne nawiązują do tradycji historycznej z nielicznymi oryginalnymi obiektami histo-

rycznego zagospodarowania terenu), oznaczone na rysunku planu: 

Strefa K-1: 

a) nakaz utrzymania istniejącej zieleni kom”onowanej, 

b) zakaz zabudowy dziedziLca ”rzed budynkiem dworu oznaczonego na rysunku planu symbolem E1 

(w granicach okre`lonymi nie”rzekraczalną linią zabudowy)Ł 

Strefa K-2: 

a) nakaz utrzymania zbiorników wodnych na dziaJce 2ł8, 

b) nakaz utrzymania istniejącej zieleni kom”onowanejŁ 

§ 8. 1. W ”lanie zostaJa ustalona ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego, niew”isanych do reje-

stru zabytków, a znajdujących się w ewidencji konserwatorskiejŁ Obiekty znajdujące się w ewidencji kon-

serwatorskiej zostaJy wyrównione na rysunku ”lanu wg oznaczeL wskazanych w ”oniwszej tabeli. 

 

2Ł Obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej ”odlegają ochronie w zakresie: 

a) zakazu nadbudowy oraz zmian bryJy budynku naruszających jego maksymalną wysoko`ć, 

b) dopuszczenia ograniczonej rozbudowy z nakazem stosowania s”adków dachu w czę`ci rozbudo-

wywanej, dostosowanych do gJównej bryJy budynku (z tolerancją 10º), z ograniczeniem maksymalnej 

wysoko`ci górnej krawędzi gzymsu, attyki lub oka”u czę`ci rozbudowywanej do ”oziomu wyznaczonego 
”rzez górną krawędu gzymsu, attyki lub oka”u ”rzylegJej elewacji gJównej bryJy budynku, a ponadto dla 

obiektów ś1, ś5, ś6, ś7, ś8, ś9 wyszczególnionych w ust. 1, do”uszcza się wyJącznie jeden kierunek 
rozbudowy - w gJąb dziaJki, 

c) zakazu ocie”lania ”o stronie zewnętrznej budynków z elewacjami ryglowymi i z cegJy licowej, bu-

dynków z elewacjami ”osiadającymi wystrój sztukatorski, boniowanie, gzymsy i opaski, herby, napisy 

i inne formy detalu architektonicznego, 

d) zakazu zamurowywania okien, zmiany ksztaJtu otworu okiennego i wymiany stolarki okiennej na 

nową bez odtworzenia materiaJu, ”odziaJów i detali, 

e) zakazu zamurowywania drzwi wej`ciowych, zmiany ksztaJtu otworu drzwiowego i wymiany stolar-

ki drzwi na nową bez nawiązania do formy tradycyjnej, 

f) zakazu tynkowania i malowania caJych elewacji budynków ryglowych, murowanych z cegJy licowej 
oraz zakazu tynkowania i malowania czę`ci elewacji budynku w s”osób wyrówniający ją z caJo`ci budynku, 

g) zakaz zmian i likwidacji detalu, wybijania otworów bez nawiązania do kom”ozycji budynku oraz 
mocowania reklam, 

h) w wypadku likwidacji zabudowy, niezalewnie od stanu zachowania, w”rowadza się nakaz wykona-

nia inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej rozbieranego budynku oraz przekazania tej inwentaryzacji 

gminie oraz organowi dsŁ ochrony zabytkówŁ 
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§ 9. Ustalenia w zakresie przestrzeni publicznych. 

1Ł Ustala się nastę”ujące jednostki funkcjonalne jako obszary ”rzestrzeni ”ublicznej: 2ŁźP, 9ŁźP, 15ŁźP, 
47.KS, 48.KS, 49.KS, 50.KS, 51.KS; 

2. Warunki zabudowy i zagos”odarowania dla obszarów, o których mowa w pkt 1, okre`la się w usta-

leniach szczegóJowychŁ 

§ 10. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowa-

nia terenówŁ 

1Ł Budynki tymczasowe ”odlegają za”isom ”lanu w tym sam zakresie, co ”ozostaJe budynkiŁ 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenów okre`la się w usta-

leniach szczegóJowychŁ 

3Ł Śla wszystkich terenów objętych niniejszym ”lanem, ”rzylegających do dróg ”ublicznych obowiązują 
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu lub zapisami ustaleL szczegóJowychŁ Śla dziaJek 
budowlanych ”rzylegJych do dojazdów ustala się linie zabudowy nie”rzekraczalne w odlegJo`ci 5 metrów od 

granicy dziaJki ”eJniącej rolę dojazduŁ PozostaJe linie zabudowy nie”rzekraczalne wg ustaleL szczegóJowychŁ 

4. Dopuszcza się lokalizowanie w ”asie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeL niezwiąza-

nych z ”otrzebami zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu drogowego, ”rzy zachowaniu warunków 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów ”odlegających ochronie na ”odstawie 
”rze”isów odrębnych okre`la się w § 4 pkt 1 i § 5. 

§ 12. Ustalenia w zakresie zasad scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

Na terenie objętym ”lanem miejscowym nie ”rzewiduje się ”rocedury scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1Ł Podstawowe zasady ksztaJtowania ukJadu komunikacyjnego: 

1) ustala się ogólne warunki zas”okojenia ”otrzeb ”arkingowych obowiązujące dla caJego obszaru ob-

jętego ustaleniami ”lanu: 

a) ”otrzeby ”arkingowe dla istniejących i ”rojektowanych inwestycji nalewy realizować w granicach 

jednostek funkcjonalnych, w ramach których naJowono obowiązek za”ewnienia miejsc ”ostojowych; 

b) nakazy i zakazy w zakresie ilo`ci stanowisk ”ostojowych obowiązujące w danej jednostce funkcjo-

nalnej - zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi; 

c) stanowiska ”ostojowe nalewy za”ewnić w formie terenowych miejsc ”ostojowych lub garawy sta-

nowiących samodzielny obiekt budowlany lub czę`ć budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem 

braku s”rzeczno`ci z ustaleniami szczegóJowymi dla danej jednostki funkcjonalnejŁ 

2) ustala się ogólne warunki zas”okojenia ”otrzeb komunikacji ”ublicznej obowiązujące dla caJego ob-

szaru objętego ustaleniami ”lanu: 

a) obsJugę komunikacyjną dla istniejącego i ”rojektowanego zagos”odarowania na obszarze objętym 
niniejszym ”lanem miejscowym za”ewniają: drogi ”ubliczna klasy drogi lokalnej oznaczone KŚ-L, drogi 

publiczne klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolem KD-Ś, drogi wewnętrzne oznaczone symbolem 
KDW; 

b) wskazany w ppkt c ukJad komunikacyjny obszaru objętego ”lanem, wJączony jest bez”o`rednio lub 
”o`rednio w ukJad dróg krajowych oraz zewnętrzny ukJad dróg miejskich w oparciu o drogę ”ubliczną 
klasy gJównej G, będąca odcinkiem drogi krajowej nr 20; 

c) ”lanowane ”rzedJuwenie drogi 52ŁKŚ-L do granicy obszaru ”lanu, zakJada wykonanie ”rzejazdu ko-

lejowego kategorii C oraz wykonanie na terenie sąsiedniej gminy odcinka drogi klasy KŚ-L z wJączeniem 
do drogi krajowej nr 20. 

3) ukJad komunikacji koJowej i ”ieszej mogą uzu”eJniać ustanowione dla czę`ci dziaJek sJuwebno`ci 
przejazdu i przechodu oraz dodatkowe dojazdy i doj`ciaŁ 

2. W granicach linii rozgraniczających dróg ”ublicznych mogą być lokalizowane urządzenia związane 

z obsJugą komunikacji, a ”onadto inne na zasadach okre`lonych w § 10 ust. 4. 
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§ 14. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 

1) sieci infrastruktury technicznej ”owinny być ”rowadzone w liniach rozgraniczających dróg ”ublicz-

nych, a takwe w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych; 

2) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z warunkami 

okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych; 

3) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgranicza-

jących dróg ”ublicznych i dróg wewnętrznych do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
przez tereny przeznaczone na inne cele, o ile realizacja tych sieci nie ograniczy mowliwo`ci ich zagos”oda-

rowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie miejscowym; 

4) ustala się nastę”ujące ogólne zasady dotyczące gos”odarki `ciekowej: 

a) od”rowadzenie `cieków sanitarnych z obszaru objętego niniejszym ”lanem miejscowym za ”omocą 
istniejącej i projektowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z od”rowadzeniem `cieków do oczyszczalni: 

b) ”rzyJączenie inwestycji do ukJadu kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami obowiązujących prze-

”isów, tymczasowo do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej umowliwiającej ”rzyJączenie inwe-

stycji do”uszcza się od”rowadzenie `cieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezod”Jywowych; 

c) do”uszcza się lokalizację ”rojektowanych urządzeL kanalizacji sanitarnej na kawdym terenie, o ile 

realizacja tych urządzeL nie ograniczy mowliwo`ci zagos”odarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem 

ustalonym w niniejszym planie miejscowym; 

d) ustala się od”rowadzenie `cieków o”adowych z ciągów komunikacyjnych, ”laców i ”arkingów ”o 
ich oczyszczeniu zgodnie z przepisami, do kanalizacji deszczowej, 

e) od”rowadzenie ”ozostaJych wód o”adowych z dachów i utwardzeL - do sieci kanalizacji deszczo-

wej bez oczyszczenia, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, ”rzy czym do czasu realizacji sieci deszczo-

wej do”uszcza się alternatywne rozwiązania tymczasowe zgodne z ”rze”isami odrębnymi; 

5) ustala się nastę”ujące ogólne zasady dotyczące zao”atrzenia w wodę: 

a) rozbudowa infrastruktury wodociągowej - w oparciu o sieć wodociągową i ”rzyJącza do”rowadza-

jące wodę z ujęcia miejskiego, 

b) zabrania się wykonywania wszelkich nowych ujęć wód ”odziemnych (z wyjątkiem jednostki ele-

mentarnej 23.U i 40.U); 

c) do”uszcza się lokalizację ”rojektowanych urządzeL wodociągowych (z zastrzeweniem pkt b) na 

kawdym terenie, o ile realizacja tych urządzeL nie ograniczy mowliwo`ci zagos”odarowania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie miejscowym; 

6) ustala się nastę”ujące ogólne zasady dotyczące zao”atrzenia w energię elektryczną: 

a) zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub ”rojektowanych linii elektroenergetycznych 15 kV 

i 0,4 kV, 

b) nowe linie elektroenergetyczny nalewy realizować jako ”odziemne, 

c) w uzasadnionych wy”adkach do”uszcza się realizację nowych napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych, 

d) bez względu na okre`lone w ”lanie ”rzeznaczenie terenu, do”uszcza się lokalizowanie stacji trans-

formatorowej, w wy”adku gdy dla zas”okojenie za”otrzebowania na energię terenu tego wymagaŁ Wy-

dzielenie dziaJki dla stacji transformatorowej wymaga za”ewnienia dostę”u do drogi ”ublicznej umowliwia-

jącego ”rawidJową eks”loatację; 

7) ustala się nastę”ujące ogólne zasady dotyczące zao”atrzenia w energię cie”lną i gaz: 

a) zasilanie w energię cie”lną z kotJowni gazowych oraz kotJowni na ”aliwa ”Jynne; do”uszcza się: 

miejską sieć cie”lną, ogrzewanie elektryczne lub wykorzystanie odnawialnych uródeJ energii jak: kolektory 
sJoneczne, ”om”y cie”lne, it”Ł a takwe stosowanie wysokos”rawnych kotJów na ”aliwa staJe stosujące 
technologię za”ewniającą minimalne wskauniki emisji gazów i ”yJów, 

b) lokalne indywidualne kotJownie na ”aliwa staJe obsJugujące budynki istniejące, ”odlegają likwidacji 
w wy”adku rozbudowy lub ”rzebudowy obsJugiwanych budynków, 

c) kierunki rozbudowy sieci gazowej i ”rzyJączenie do niej obiektów mowe odbywać się w oparciu 

o obowiązujące ”rze”isy ”rawa, jeweli istnieją techniczne warunki dostarczania ”aliwa gazowego; 
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8) telekomunikacja - ustala się zachowanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i jej rozbudo-

wę oraz budowę nowej wedJug ”otrzeb; 

9) gromadzenie od”adów oraz ich skJadowanie musi być zgodne z zasadami gospodarowania odpa-

dami obowiązującymi lokalnie oraz ”rze”isami odrębnymiŁ 

10) drogę ”owarową o utwardzonej nawierzchni oraz odpowiednie zaopatrzenie w wodę do zewnętrz-
nego gaszenia ”owaru, nalewy za”ewnić dla obiektów budowlanych wyszczególnionych w przepisach od-

rębnych z zakresu ochrony ”rzeciw”owarowejŁ 

11) w celu ochrony urządzeL melioracyjnych dla czę`ci terenów wskazanych w ustaleniach szczegó-
Jowych ustala się ”oniwsze zakazy i nakazy: 

a) zakaz dokonywania wszelkich inwestycji, nasadzeL zieleni wysokiej, oraz zmiany uksztaJtowania 
terenu, które mogJyby do”rowadzić do ”ogorszenia s”rawno`ci ”racy urządzeL melioracyjnych (rurocią-
gów i zbieraczy wskazanych na rysunku ”lanu), ”rzy czym do”uszcza się zastosowanie rozwiązaL alterna-

tywnych (w zakresie zmiany systemu), ”od warunkiem za”ewnienia ochrony terenów ”rzed zalewaniemŁ 

b) nakaz wydzielenia wzdJuw rurociągów i rowów melioracyjnych, - nie ogrodzonych i pozbawionych 

wszelkiej zabudowy nadziemnej ”asów technicznych, o szeroko`ci nie mniejszej niw 1,5 m ”o kawdej stro-

nie rurociągu lub rowu łdotyczy wyJącznie ”asów technicznych wskazanych na rysunku ”lanu - 

w zakresie obszarowym okre`lonym na rysunku planu/. 

c) nakaz stosowania ”rzy ”odziale nieruchomo`ci, zasady za”ewnienia mowliwo`ci bezkolizyjnego sy-

tuowania obiektów budowlanych zgodnych z przeznaczeniem terenu danej jednostki funkcjonalnej, 

względem urządzeL melioracyjnychŁ 

§ 15. Ustalenia w zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i urządzania terenów: 

Śo”uszcza się dotychczasowy s”osób zagos”odarowania i zabudowy do czasu realizacji ustaleL ”lanuŁ 

RozdziaJ III 

SźCźśGÓIOWś źASAŚY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 16. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.ZR (pow. 0,863 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny rekreacji ogólnodostę”nej z infrastrukturą rekreacyjną z dopuszczeniem za-

budowy usJugowej w zakresie gastronomi i handlu. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna - 0,25 ha; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 7,5 m; 

3) geometria dachów - dowolna; 

4) do”uszcza się lokalizację obiektów - wiaty, budynki usJug w zakresie gastronomi lub handlu, obiek-

ty obsJugi rekreacji czynnej - o Jącznej ”owierzchni zabudowy do 30 m² na 1000 m² terenu; 

5) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 70%; 

6) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 53.KD-L; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny bez”o`rednio z drogi 53.KD-L lub ”o`rednio przez 

51.KS; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - do”uszcza się organizowanie miejsc ”ostojowych w ”asie szeroko`ci 6 m 

przy drodze 53.KD-L w ilo`ci maksymalnej 20 stanowisk ”ostojowychŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 17. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.ZP (pow. 

6,285 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zieleni urządzonej z do”uszczeniem ”rzystani weglarskiej i kajakowej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zieleL wysoka i niska o charakterze ”arkowym (realizacja nasadzeL wyJącznie ”rzy zastosowaniu 
rodzimych drzew i krzewów), `ciewki ”iesze i rowerowe oraz infrastruktura przystani; 
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2) do”uszcza się wydzielenie jednej dziaJki wyJącznie dla ”otrzeb ”rzystani, o powierzchni od 0,5 ha 

do 1,0 ha (wydzielona dziaJka musi ”rzylegać od strony ”ólnocno-zachodniej do granicy obszaru objętego 
planem); 

3) obowiązuje zakaz zabudowy z dopuszczeniem 1-go budynku obsJugującego ”rzystaL - o pow. za-

budowy do 150 m², ”onadto do”uszcza się lokalizowanie obiektów maJej architektury i obiektów infra-

struktury technicznej; 

4) wysoko`ć zabudowy - do 7,5 m; 

5) geometria dachów - dowolna; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 90%; 

7) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

8) zakazuje się wycinania trzcinowisk oraz nadwodnych szuwarów i zadrzewieL, a ponadto prze-

ksztaJcania linii brzegowej jeziora (nie dotyczy terenu dziaJki wydzielonej dla ”otrzeb ”rzystani); 

9) czę`ć terenu w granicach strefy ochrony konserwatorskiej W I - obowiązują ustalenia, o których 
mowa w § 6; 

10) czę`ć terenu w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego K-1 - obowiązują ustalenia, 
o których mowa w § 7. 

11) nalewy za”ewnić mowliwo`ć urządzenia dojazdu od drogi ”ublicznej 53.KD-L do jednostki funkcjo-

nalnej 72.K w sto”niu dostosowanym do ”otrzeb obsJugi ”rzez ”ojazdy s”ecjalistyczne łustanowienie 
sJuwebno`ciłŁ 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny bez”o`rednio z dróg 52ŁKŚ-L, 53.KD-L lub ”o`rednio 
przez 51.KS; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - do”uszcza się organizowanie miejsc ”ostojowych w ”asie szeroko`ci 6 m 

przy drodze 53.KD-L w ilo`ci maksymalnej 10 stanowisk ”ostojowychŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 18. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.MN (pow. 

5,926 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gos”odarczych i garawowych w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudo-

wy - maks. 25% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,15 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,3ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 4,5 m; 

4) geometria dachów - dachy strome (kierunek kalenicy równolegJy lub ”rosto”adJy do granicy dziaJki 
z drogą ”ubliczną lub wewnętrzną, z tolerancją do 5°), do”uszcza się dachy ”Jaskie i tarasy na czę`ci 
budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ”onadto dachy ”Jaskie do”uszcza się dla 
budynków gos”odarczych i garawowych; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 20%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 65%; 

7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich przed zalewaniem; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 53.KD-L, 5 m od granicy drogi 54.KDW, 

55.KDW; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny bez”o`rednio z drogi 53.KD-L lub ”o`rednio ”rzez 
54.KDW, 55.KDW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum dwa stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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§ 19. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4.MN (pow. 

6,638 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gos”odarczych i garawowych w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudo-

wy - maks. 25% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,15 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,3ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 4,5 m; 

4) geometria dachów - dachy strome (kierunek kalenicy równolegJy lub ”rosto”adJy do granicy dziaJki 
z drogą ”ubliczną lub wewnętrzną, z tolerancją do 5°), do”uszcza się dachy ”Jaskie i tarasy na czę`ci 
budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ”onadto dachy ”Jaskie do”uszcza się dla 
budynków gos”odarczych i garawowych; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 20%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 65%; 

7) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 53.KD-L, 5 m od granicy drogi 54.KDW; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny bez”o`rednio z drogi 53.KD-L lub ”o`rednio ”rzez 
54.KDW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum dwa stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 20. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5.MN (pow. 

0,591 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gos”odarczych i garawowych w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudo-

wy - maks. 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,15 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,3ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 6 m; 

4) geometria dachów - dachy strome (kierunek kalenicy równolegJy lub ”rosto”adJy do granicy dziaJki 
z drogą ”ubliczną, z tolerancją do 5°), do”uszcza się dachy ”Jaskie i tarasy na czę`ci budynku (do 20% 
”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ”onadto dachy ”Jaskie do”uszcza się dla budynków gos”odar-

czych i garawowych; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 15%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 75%; 

7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od drogi 53.KD-L; 

3. Zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 53 KD-L; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum dwa stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 21. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.MN (pow. 

0,752 ha) 

1.Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gos”odarczych i garawowych w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudo-

wy - maks. 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,1 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,2ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 4,5 m; 

4) geometria dachów - dachy strome (kierunek kalenicy dowolny), do”uszcza się dachy ”Jaskie i tara-

sy na czę`ci budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ”onadto dachy ”Jaskie do”usz-
cza się dla budynków gos”odarczych i garawowych; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 20%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 65%; 

7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 53.KD-L, 100 m od brzegu jeziora Trze-

siecko (zgodnie z rysunkiem planu); 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 53 KD-L; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum dwa stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 22. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.MU (pow. 

0,727 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej łz wyJączeniem za-

mieszkania zbiorowego/, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 4 lokali mieszkal-

nych w budynku, ”onadto do”uszcza się budynki gos”odarcze i garawe - nie stosuje się § 3 pkt 1. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki wolnostojące lub szeregowe; 

2) dziaJka minimalna - 0,08 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,24 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze i garawe do 6 m; 

4) geometria dachów - dachy strome (kierunek kalenicy równolegJy lub ”rosto”adJy do kierunku wy-

znaczonego ”rzez granicę dziaJki nr 2/36 z drogą ”ubliczną 53ŁKŚ-L, z tolerancją do 5°), do”uszcza się 
dachy ”Jaskie i tarasy na czę`ci budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ponadto 

dachy ”Jaskie do”uszcza się dla budynków gos”odarczych i garawy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 35%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 45%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 53.KD-L, 10 m od granicy jednostki funk-

cjonalnej 2.ZP; 

8) teren w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego K-1 - obowiązują ustalenia, o których 
mowa w § 7. 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 52.KD-L (dostę” do drogi ”ublicznej czę`ci 
dziaJek w oparciu o sJuwebno`ć ”rzejazdu i ”rzechodu dziaJek nr 2/51 oraz nr 315 - dostę”nych z drogi 

53.KD-L); 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 1 stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny, dodatkowo w przy-

”adku usJug za”ewnienie miejsc ”ostojowych w ilo`ci 1 na 50 m² ”owŁ usJugowej + 1 stanowisko dla osoby 

nie”eJnos”rawnejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 23. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.U (pow. 1,628 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy usJugowej; 
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2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki wolnostojące, zakaz zabudowy terenu dziaJki nr 2/51; 

2) dziaJka minimalna - 0,15 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m; 

4) geometria dachów - dachy strome, kierunek kalenicy dowolny; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 25%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 35%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 52.KD-L; 

8) czę`ć terenu w granicach strefy ochrony konserwatorskiej W I - obowiązują ustalenia, o których 
mowa w § 6; 

9) teren w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego K-1 - obowiązują ustalenia, o których 
mowa w § 7; 

10) na terenie jednostki funkcjonalnej znajdują się obiekty dziedzictwa kulturowego (zaznaczone na 
rysunku planu) - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8. 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 52 KD-L (dostę” do drogi ”ublicznej czę`ci 
dziaJek w oparciu o sJuwebno`ć ”rzejazdu i ”rzechodu dziaJki nr 2/51); 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nalewy za”ewnić liczbę stanowisk ”ostojowych w ilo`ci 1 na 30 m² pow. 

usJugowej + 1 stanowisko dla osoby nie”eJnos”rawnejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 24. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 9.ZP (pow. 1,588 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zieleni urządzonejŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zieleL wysoka i niska, `ciewki ”iesze, do”uszcza się lokalizację ”lacu zabaw, a ponadto miejsc po-

stojowych dla samochodów osobowych w maksymalnej ilo`ci 10 dla caJej jednostki funkcjonalnej; 

2) obowiązuje zakaz zabudowy z do”uszczeniem lokalizowania obiektów maJej architektury i obiek-

tów infrastruktury technicznej, ”onadto obiektów obudowy zbiornika wodnego (n”Ł ”omostów); 

3) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 90%; 

4) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

5) obowiązuje zachowanie istniejących zbiorników wodnych w stanie niezmienionym; 

6) teren czę`ciowo w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego K-2 - obowiązują ustalenia, 
o których mowa w § 7 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 25. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 10.RU (pow. 

0,601 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny obsJugi ”rodukcji rolnej, tereny u”raw i ogrodnictwa. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki gospodarcze; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 6 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome kierunek kalenicy dowolny; 

4) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 20%; 

5) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 70%; 

6) linia zabudowy nieprzekraczalna - nie dotyczy; 

3. Zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 56.KD-D, w oparciu o sJuwebno`ć ”rzejazdu 

i ”rzechodu dziaJki nr 2/31; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - maksymalnie 4 miejsca postojowe na terenie jednostki funkcjonalnej. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 72 ｦ 10383 ｦ Poz. 1335 

 

4. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 26. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 11.MW (pow. 

0,571 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, budynki gospodarcze i garaweŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące; 

2) dziaJka minimalna - 0,08 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 12 m, budynki gospodarcze i garawe do 5 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie, do”uszcza się dachy strome, kierunek kalenicy dowolny; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 35%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 45%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 52.KD-L; 

8) teren czę`ciowo w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego K-2 - obowiązują ustalenia, 
o których mowa w § 7; 

9) na terenie jednostki funkcjonalnej znajdują się obiekty dziedzictwa kulturowego (zaznaczone na ry-

sunku planu) - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8. 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z dróg 52ŁKŚ-L i 56.KD-D; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 1 stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny, dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 27. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 12.U (pow. 1,919 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy usJugowej łz wyJączeniem zamieszkania zbiorowegoł oraz tereny 
obsJugi komunikacji samochodowej (w tym baza transportowa). 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki wolnostojące; 

2) do”uszczenie zabudowy na dziaJce nr 2ł41 ”od warunkiem kom”leksowego usunięcia skaweL; 

3) do”uszczenie ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, ”od wa-

runkiem wykazania w ra”orcie braku negatywnego oddziaJywania na dziaJki wchodzące w skJad sąsied-

nich jednostek funkcjonalnych; 

4) w”rowadzenie ”rzedsięwzięć, o których mowa w punkcie 3 wymaga uprzedniego zagospodarowa-

nia pasa terenu szeroko`ci 10 m między linią zabudowy i granicą jednostek funkcjonalnych 10ŁRU, 
11.MW, 14.MN, w formie zieleni izolacyjnej za”ewniającego tJumienie haJasu o co najmniej 2,0 dB. 

5) dziaJka minimalna - 0,2 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 1,2 ha; 

6) wysoko`ć zabudowy - do 9 m; 

7) geometria dachów - dowolna; 

8) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 25%; 

9) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 50%; 

10) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

11) linie zabudowy nieprzekraczalne - 10 m od granic 10.RU, 11.MW, 14.MN - wg rysunku planu; 

3. źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 57.KD-D; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 1 stanowisko postojowe na 50 m² ”owŁ usJugowej + stanowi-

ska ”ostojowe dla osób nie”eJnos”rawnych w ilo`ci stanowiącej minŁ 5% miejsc postojowych w jednost-

ce funkcjonalnej, 1 stanowisko postojowe na 2 zatrudnionych; 
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4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 28. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 13.ZI (pow. 

5,541 ha) 

1. Przeznaczenie - zieleL izolacyjna, ”astwiska i lasy (do”uszcza się ”rzeznaczenie terenu na gos”o-

darstwo agroturystyczne o powierzchni od 1,5 ha do 2,5 ha). 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i zabudowy zagrodowej gospo-

darstwa agroturystycznego (maksymalnie jeden budynek mieszkalny ma dziaJce); 

2) dziaJka minimalna - 1,5 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 6 m; 

4) geometria dachów - dachy strome o nachyleniu ”oJaci 25-45°, dachy ”Jaskie do”uszcza się dla 
budynków gos”odarczych; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - do 5%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 90%; 

7) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

8) las wchodzący w skJad jednostki funkcjonalnej do rehabilitacji i utrzymania, nie ”rzewiduje się 
zwiększenia obszaru zalesionego w ramach jednostki funkcjonalnej. 

9) nalewy za”ewnić mowliwo`ć urządzenia dojazdu od drogi publicznej 53.KD-L do jednostki funkcjo-

nalnej 71.K w sto”niu dostosowanym do ”otrzeb obsJugi ”rzez ”ojazdy s”ecjalistyczne łustanowienie 
sJuwebno`ciłŁ 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z dróg 53ŁKŚ-L i 57.KD-D; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum dwa stanowiska ”ostojowe na dziaJceŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 29. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 14MN (pow. 

1,818 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej do 4 lokali mieszkalnych, budynki gospodarcze i garaweŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące, dla budynków gos”odarczych i garawowych 
w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudowy na dziaJce budowlanej - maks. 25% powierzchni za-

budowy mieszkalnej; 

2) dziaJka minimalna - 0,08 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze i garawe do 4,5 m; 

4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci 30-45° (kierunek kalenicy równolegJy lub ”rosto”a-

dJy do granicy dziaJki z dziaJką drogi ”ublicznej z tolerancją do 5°), do”uszcza się dachy ”Jaskie i tarasy 

na czę`ci budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ”onadto dachy ”Jaskie do”uszcza 
się dla budynków gos”odarczych i garawy 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 30% (dla te-

renu dziaJek 2ł54, 2ł20, 2ł40 do”uszcza się wyJącznie budynki gos”odarcze o powierzchni zabudowy do 

20 m² na kawde 1000 m² terenu, z dodatkowym ograniczeniem do 30 m² maksymalnej powierzchni zabu-

dowy pojedynczego budynku gospodarczego); 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 60% (dla terenu dziaJek 2ł54, 2ł20, 2ł40 - 90%); 

7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 57.KD-D i 56.KD-D (linia skorygowana wg 

linii elewacji frontowych budynków w”isanych do ewidencji konserwatorskiej - wg rysunku planu), 

a ”onadto od strony ”óJnocnej na granicy dziaJek 2ł6, 2ł9, 2ł10, 2ł11, 2ł12 z dziaJkami 2/20 i 2/40; 
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9) teren czę`ciowo w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego K-2 - obowiązują ustalenia, 
o których mowa w § 7; 

10) na terenie jednostki funkcjonalnej znajdują się obiekty dziedzictwa kulturowego (zaznaczone na 
rysunku planu) - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8. 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 56 KD-D; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum dwa stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 30. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 15.ZP (pow. 

1,106 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zieleni urządzonej z do”uszczeniem ”rzeznaczenia na drogę ”ubliczną ”asa 
terenu szeroko`ci 5,0 m, ”rzylegającego do jednostki funkcjonalnej 57ŁKŚ-D. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz ”odziaJu nieruchomo`ci, ”oza ewentualnym wydzieleniem dziaJki dla ”otrzeb ”oszerzenia 
drogi 57.KD-D; 

2) zakaz zabudowy, do”uszcza się obiekty maJej architektury; 

3) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 95% (nie dotyczy ”asa terenu okre`lonego w ust. 1); 

4) obowiązuje zachowanie istniejących zbiorników wodnych w stanie niezmienionym (dopuszcza się 
zmianę uksztaJtowania brzegu zachodniego zbiornika związaną z zagospodarowaniem pasa terenu, o któ-
rym mowa w ust. 1); 

5) teren w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego K-2 - obowiązują ustalenia, o których 
mowa w § 7. 

3. Stawka procentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 31. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 16.MW (pow. 

0,532 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, budynki gospodarcze i garaweŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące, dla zabudowy gos”odarczej w tym garawy 
w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudowy na dziaJce budowlanej - maks. 25% powierzchni za-

budowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,1 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 10,5 m dla budynków mieszkalnych, do 4,5 m dla ”ozostaJych budynków; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie, do”uszcza się dachy strome, kierunek kalenicy dowolny; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 35%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 45%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 52.KD-L; 

8) na terenie jednostki funkcjonalnej znajdują się obiekty dziedzictwa kulturowego (zaznaczone na ry-

sunku planu) - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8. 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 52 KD-L; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum jedno stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny, dla zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 32. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 17.ZI (pow. 

0,659 ha) 

1. Przeznaczenie - zieleL izolacyjna lub ”arkowaŁ 
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2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej; 

2) do”uszcza się lokalizację infrastruktury rekreacyjnejŁ 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 33. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 18.MW (pow. 

0,424 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (stosuje się § 3 pkt 1), ponadto 

do”uszcza się budynki gos”odarcze i garawoweŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące, usJugowe wolnostojące lub ”rzybudowane 

2) dziaJka minimalna - 0,1 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 10,5 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie, do”uszcza się dachy strome, kierunek kalenicy dowolny; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 35%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 45%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 52.KD-L; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny bez”o`rednio z drogi 52.KD-L lub ”o`rednio ”rzez 
64.KDW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 1 stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny. 

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

§ 34. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 19.U (pow. 

0,419 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy usJugowej łz wykluczeniem zamieszkania zbiorowegołŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) wysoko`ć zabudowy - do 9 m; 

2) geometria dachów - dachy strome lub ”Jaskie; 

3) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 35%; 

4) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 30%; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 52.KD-L, 5 m od granicy drogi 65.KDW; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny bez”o`rednio z drogi 52.KD-L lub ”o`rednio przez 

65.KDW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - 1 miejsce postojowe na 2 zatrudnionych. 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 35. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 20.ZI (pow. 

2,406 ha) 

1. Przeznaczenie - zieleL izolacyjna niska z do”uszczeniem uwytkowania rolniczegoŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej; 

2) nalewy za”ewnić mowliwo`ć urządzenia dojazdu od drogi wewnętrznej 65ŁKŚW do jednostki funk-

cjonalnej 70.K w sto”niu dostosowanym do ”otrzeb obsJugi ”rzez ”ojazdy s”ecjalistyczne łustanowienie 
sJuwebno`ciłŁ 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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§ 36. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 21.MN (pow. 

7,017 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gos”odarczych i garawowych w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudo-

wy - maks. 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,12 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,3ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 4,5 m; 

4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci 30-45° (kierunek kalenicy równolegJy lub ”rosto”a-

dJy do granicy dziaJki z dziaJką drogi wewnętrznej, z tolerancją do 5°), do”uszcza się dachy ”Jaskie 

i tarasy na czę`ci budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ”onadto dachy ”Jaskie 
do”uszcza się dla budynków gos”odarczych i garawy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 20%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 65%; 

7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem zapewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 5 m od granicy drogi 65.KDW; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny ”o`rednio ”rzez 64ŁKŚW i 65KDW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum dwa stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 37. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 22.MN (pow. 

0,972 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gos”odarczych lub garawowych w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabu-

dowy - maks. 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,2 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,35ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 6 m; 

4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci 25-45° (kierunek kalenicy równolegJy lub ”rosto”a-

dJy do ”oJudniowo-wschodniej granicy jednostki funkcjonalnej, z tolerancją do 5°), do”uszcza się dachy 
”Jaskie i tarasy na czę`ci budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ponadto dachy 

”Jaskie do”uszcza się dla budynków gos”odarczych i garawy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 15%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 80%; 

7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 12 m od granicy jednostki funkcjonalnej 41.Zle, 7 m od granicy 

drogi 53.KD-L; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 53.KD-L; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum dwa stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 38. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 23.U (pow. 

2,882 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy usJugowej, tereny s”ortu i rekreacji (funkcja uzu”eJniająca)Ł 
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2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zagospodarowania terenu - kom”leks zabudowy usJugowej, urządzenia s”ortowe (boiska, 
biewnie, itp.) z obiektami towarzyszącymi, w tym budynki gospodarcze; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 13,5 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie z do”uszczeniem dachów stromych; 

4) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 25%; 

5) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 40%; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne - 12 m od granic obszaru planu, 7 m od granicy drogi 52.KD-L, od 

drogi 57.KD-D od 5 m do 12 m /zgodnie z rysunkiem planu/; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 52.KD-L; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - ilo`ć miejsc ”ostojowych - co najmniej na obecnym poziomie. 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 39. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 24.MW (pow. 

0,990 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy infrastruktury technicznej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki wolnostojące (do”uszcza się uzu”eJniającą zabudowę gos”odarczą do 
50% powierzchni zabudowy wszystkich budynków na dziaJce budowlanej); 

2) dziaJka minimalna - 0,1 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 12 m, budynki gospodarcze do 6 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie z do”uszczeniem dachów stromych, 

kierunek kalenicy dowolny; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 35%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 45%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 52.KD-L; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 52.KD-L; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 1 stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny. 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 40. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 25.U (pow. 1,277 ha) 

1. Przeznaczenie - teren zabudowy usJugowej łz wykluczeniem zamieszkania zbiorowegołŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki wolnostojące, do”uszcza się Jączenie w formę kom”leksu wielofunk-

cyjnego o indywidualnej formie - stanowiącej akcent ”rzestrzenny; 

2) dziaJka minimalna - 0,12 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 12 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome, kierunek kalenicy dowolny; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 35%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 35%; 

7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 52.KD-L; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 52.KD-L; 
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2) ”arkowanie ”ojazdów - nalewy za”ewnić 1 stanowisko postojowe na 2 zatrudnionych, zakJada się 
korzystanie ”rzez ”ozostaJe osoby z miejsc postojowych zlokalizowanych w 49.KS; 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 41. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 26.U (pow. 0,423 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy usJugowej łz wyJączeniem zamieszkania zbiorowegoł z dopusz-

czeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej na dziaJce 5ł18Ł 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki wolnostojące lub szeregowe; 

2) dziaJka minimalna - 0,08 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 30%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 40%; 

7) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 52.KD-L; 

3. Zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 52.KD-L; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - w wy”adku usJug za”ewnienie miejsc ”ostojowych w ilo`ci 1 stanowisko 

postojowe na 50 m² ”owŁ usJugowej + 1 stanowisko dla osoby nie”eJnos”rawnej, dla ”ozostaJych funkcji 
1 stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny. 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 42. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 27.MN (po-

w.4,482 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gos”odarczych i garawowych w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudo-

wy - maks. 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,15 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,3ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 4,5 m; 

4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci 25-45° (kierunek kalenicy równolegJy lub ”rosto”a-

dJy do granicy dziaJki z dziaJką drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, z tolerancją do 5°), do”uszcza się dachy 
”Jaskie i tarasy na czę`ci budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ponadto dachy 

”Jaskie do”uszcza się dla budynków gos”odarczych i garawy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 15%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 75%; 

7) dla terenu dziaJek nr 1/29 i 1ł31, w”rowadza się ograniczenie zagos”odarowania terenu wzdJuw 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w pasie o szeroko`ci 3 m ”o obu stronach rurociągu, 
w zakresie zakazu lokalizowania w ”owywej okre`lonym ”asie terenu, obiektów maJej architektury oraz 
zakazu nasadzeL drzew i krzewów; 

8) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

9) linie zabudowy nieprzekraczalne - 12 m od granicy jednostki funkcjonalnej 42.ZLe i granic obszaru 

planu, 7 m od granicy drogi 52.KD-L, 5 m od granicy drogi 58.KDW i 59.KDW; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny ”o`rednio ”rzez 58ŁKŚW, 59ŁKŚW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 2 stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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§ 43. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 28.MN (pow. 

2,562 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gos”odarczych i garawowych w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudo-

wy - maks. 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,12 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,24ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 4,5 m; 

4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci 25-45° (kierunek kalenicy równolegJy lub ”rosto”a-

dJy do granicy dziaJki z dziaJką drogi wewnętrznej, z tolerancją do 5°), do”uszcza się dachy ”Jaskie i tara-

sy na czę`ci budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ”onadto dachy ”Jaskie dopusz-

cza się dla budynków gos”odarczych i garawy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 15%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 75%; 

7) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 5 m od granicy jednostki funkcjonalnej 35.ZI, 5 m od granicy 

drogi 59.KDW; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny ”o`rednio ”rzez 59ŁKŚW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 2 stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanej. 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 44. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 29.MN (pow. 

1,238 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gos”odarczych i garawowych w”rowadza się ograniczenie powierzchni zabudo-

wy - maks. 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,12 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,24ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 4,5 m; 

4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci 25-45° (kierunek kalenicy dowolny), do”uszcza się 
dachy ”Jaskie i tarasy na czę`ci budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ponadto 

dachy ”Jaskie do”uszcza się dla budynków gos”odarczych i garawy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 15%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 75%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 5 m od granicy jednostki funkcjonalnej 35.ZI, 5 m od granicy 

drogi 60.KDW; 

8) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny ”o`rednio ”rzez 60ŁKŚW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 2 stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 45. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 30.MN (pow. 

7,080 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 72 ｦ 10391 ｦ Poz. 1335 

 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gos”odarczych i garawowych w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudo-

wy - maks. 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,10 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,20 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 4,5 m; 

4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci 25-45° (kierunek kalenicy równolegJy lub ”rostopa-

dJy do granicy dziaJki z dziaJką drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, z tolerancją do 5°), do”uszcza się dachy 
”Jaskie i tarasy na czę`ci budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ponadto dachy 

”Jaskie do”uszcza się dla budynków gos”odarczych i garawowych; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 20%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 65%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 5 m od granicy jednostki funkcjonalnej 36.ZI, 7 m od granicy 

drogi 52.KD-L, 5 m od granicy drogi 62.KD-D, 60.KDW; 

8) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny bez”o`rednio z dróg 52ŁKŚ-L i 62KD-Ś lub ”o`rednio 
przez 60.KDW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 2 stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 46. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 31.MN (pow. 

1,517 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gospodarczych i garawowych w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudo-

wy - maks. 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,15 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,30ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 4,5 m; 

4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci 25-45° (kierunek kalenicy równolegJy lub ”rosto”a-

dJy do granicy dziaJki z dziaJką drogi wewnętrznej, z tolerancją do 5°), do”uszcza się dachy ”Jaskie 

i tarasy na czę`ci budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ”onadto dachy ”Jaskie 
do”uszcza się dla budynków gos”odarczych i garawy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 15%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 75%; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 5 m od granicy jednostki funkcjonalnej 35.ZI, 5 m od granicy 

drogi 59.KDW i 60.KDW; 

8) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny ”o`rednio ”rzez 59ŁKŚW, 60ŁKDW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 2 stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 47. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 32.MN (pow. 

12,822 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gos”odarczych i garawowych w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudowy - 
maks. 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,15 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,30 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 4,5 m; 

4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci 25-45° (kierunek kalenicy równolegJy lub ”rosto”a-

dJy do granicy dziaJki z dziaJką drogi wewnętrznej, z tolerancją do 5°), do”uszcza się dachy ”Jaskie i tara-

sy na czę`ci budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ”onadto dachy ”Jaskie do”usz-
cza się dla budynków gos”odarczych i garawy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 15%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 75%; 

7) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 12 m od granicy jednostki funkcjonalnej 42.ZLe, 43.ZLe, 44.ZLe 

i granic obszaru planu, 5 m od granicy drogi 59.KDW, 60.KDW, 61.KDW i 62.KD-D; 

3. Zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny ”o`rednio ”rzez 59ŁKŚW, 60ŁKŚW, 61KŚW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 2 stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 48. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 33.MN (pow. 

1,536 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na dziaJce bu-

dowlanej), dla budynków gos”odarczych i garawowych w”rowadza się ograniczenie ”owierzchni zabudo-

wy - maks. 40% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 

2) dziaJka minimalna - 0,15 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,4 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m, budynki gospodarcze do 4,5 m; 

4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci 25-45° (kierunek kalenicy dowolny), do”uszcza się 
dachy ”Jaskie i tarasy na czę`ci budynku (do 20% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), a ponadto 

dachy ”Jaskie do”uszcza się dla budynków gos”odarczych i garawy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 15%; 

6) wskaunik powierzchni biologicznie czynnej - 75%; 

7) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 5 m od granicy jednostki funkcjonalnej 36.ZI, 5 m od granicy 

drogi 62.KD-D, 60.KDW; 

9) nalewy za”ewnić mowliwo`ć urządzenia dojazdu od drogi wewnętrznej 60ŁKŚW do jednostki funk-

cjonalnej 69.K w sto”niu dostosowanym do ”otrzeb obsJugi ”rzez ”ojazdy s”ecjalistyczne łustanowienie 
sJuwebno`ciłŁ 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny bez”o`rednio z drogi 62.KD-Ś lub ”o`rednio ”rzez 
drogę 60ŁKŚW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 2 stanowiska ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 49. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 34.RM (pow. 

0,165 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy zagrodowej. 
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2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki wolnostojące; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci 25-45° (kierunek kalenicy dowolny), do”uszcza się 
dachy ”Jaskie dla budynków gos”odarczych; 

4) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 20%; 

5) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 60%; 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne - 5 m od granicy drogi 62.KD-D; 

7) na terenie jednostki funkcjonalnej znajduje się obiekt dziedzictwa kulturowego (zaznaczony na ry-

sunku planu) - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8. 

3. źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 62.KD-D; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 2 miejsca ”ostojowe na dziaJce budowlanejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 50. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 35.ZI (pow. 

1,811 ha) 

1. Przeznaczenie - zieleL izolacyjna z do”uszczeniem urządzeL terenowych (w tym oczko wodne lub 

zbiornik retencyjny) i maJej architektury sJuwących dla rekreacji oraz ”laców zabaw, ”onadto w pasie tere-

nu szeroko`ci 6 m ”rzylegJym do drogi 52ŁKŚ-L do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych dla maksy-

malnie 20 samochodów osobowychŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz lokalizowania budynków łz wyjątkiem budynków infrastruktury technicznej/; 

2) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

3) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 90%; 

4) dla obszaru jednostki funkcjonalnej w”rowadza się ograniczenie zagos”odarowania terenu wzdJuw 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w pasie o szeroko`ci 3 m ”o obu stronach rurociągu, 
w zakresie zakazu lokalizowania w ”owywej okre`lonym ”asie terenu, obiektów maJej architektury oraz 
zakazu nasadzeL drzew i krzewówŁ 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 51. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 36.ZI (pow. 0,48 ha) 

1. Przeznaczenie - zieleL izolacyjnaŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zakaz lokalizowania budynków; 

2) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

3) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 95%. 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 52. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 37.MU (pow. 

2,315 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej łz wyJączeniem za-

mieszkania zbiorowego/ - stosuje się § 3 pkt 1. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki mieszkalne, mieszkalno-usJugowe i usJugowe wolnostojące (maksymal-

nie dwa budynki na dziaJce budowlanej) oraz budynki gos”odarcze i garawe; 

2) dziaJka minimalna - 0,15 ha, maksymalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 0,3 ha; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 9 m; 
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4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci 25-45°, do”uszcza się dachy ”Jaskie i tarasy na 

czę`ci budynku (do 25% ”owierzchni zabudowy caJego budynku), kierunek kalenicy równolegJy lub ”ro-

sto”adJy do granicy z drogą ”ubliczną (z tolerancją do 5°), a ”onadto dachy ”Jaskie do”uszcza się dla 
budynków gos”odarczych i garawy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 25%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 50%; 

7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 52.KD-L, 5 m od granicy drogi 63.KDW. 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny bez”o`rednio z drogi 52.KD-L lub ”o`rednio ”rzez 
63.KDW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - minimum 2 stanowiska postojowe na dziaJce budowlanej, dodatkowo dla 
usJug za”ewnienie miejsc ”ostojowych w ilo`ci 1 stanowisko postojowe na 50 m² ”owŁ usJugowej + 1 

stanowisko dla osoby nie”eJnos”rawnejŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%. 

§ 53. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 38.R (pow. 

32,467 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny rolnicze. 

2Ł źasady zagos”odarowania terenu: zakaz zabudowy, do”uszcza się lokalizację obiektów infrastruk-

tury technicznej. 

3Ł Teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 54. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 39.RU (pow. 

3,683 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny obsJugi ”rodukcji rolnej i hodowlanej. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) dziaJka minimalna - 0,3 ha; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 9 m; 

3) geometria dachów - dachy strome lub ”Jaskie, kierunek kalenicy dowolny; 

4) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 30%; 

5) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 40%; 

7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

8) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 52.KD-L, 5 m od granicy drogi 63.KDW; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny bez”o`rednio z drogi 52.KD-L lub ”o`rednio ”rzez 
63.KDW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nalewy za”ewnić 1 stanowisko postojowe na 2 zatrudnionych. 

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

§ 55. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 40.U (pow. 8,664 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy usJugowej oraz tereny rolnicze z budynkami gospodarczymi i ga-

rawami oraz ”arkingŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zagospodarowania terenu - kom”leks zabudowy usJugowej, urządzenia s”ortowe (boiska, 
biewnie, itp.) z obiektami towarzyszącymi, sytuowanie budynków gos”odarczych z izolacją od funkcji 
o`wiatowej i sportowej pasem terenu wolnym od zabudowy szer. min. 20 m; 
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2) wysoko`ć zabudowy - do 12 m; 

3) geometria dachów - dachy ”Jaskie z do”uszczeniem dachów stromych, kierunek kalenicy dowolny; 

4) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 20%; 

5) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 60%; 

6) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem zapewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne - 7 m od granicy drogi 52.KD-L; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 52.KD-L; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - na terenie dziaJki nr 5ł31 ”arking (ilo`ć miejsc ”ostojowych maksymalnie 40 
- w tym 2 stanowiska ”ostojowe dla autobusów)Ł 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 56. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 41.Zle (pow. 

0,340 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny lasów i ”otencjalnych uwytków ekologicznychŁ 

2Ł źasady zagos”odarowania terenu: zakaz zabudowy, tereny lasów zgodnie z ”lanem urządzania lasuŁ 

3Ł Teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 57. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 42.Zle (pow. 

1,610 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny lasów i ”otencjalnych uwytków ekologicznychŁ 

2Ł źasady zagos”odarowania terenu: zakaz zabudowy, tereny lasów zgodnie z ”lanem urządzania lasuŁ 

3Ł Obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

4. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 58. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 43.Zle (pow. 

4,074 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny lasów i ”otencjalnych uwytków ekologicznychŁ 

2. Zasady zagos”odarowania terenu: zakaz zabudowy, tereny lasów zgodnie z ”lanem urządzania lasuŁ 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 59. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 44.Zle (pow. 

0,586 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny lasów i ”otencjalnych uwytków ekologicznychŁ 

2Ł źasady zagos”odarowania terenu: zakaz zabudowy, tereny lasów zgodnie z ”lanem urządzania lasuŁ 

3Ł Obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 

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

§ 60. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 45.Zle (pow. 

0,502 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny lasów i ”otencjalnych uwytków ekologicznychŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy, tereny lasów zgodnie z ”lanem urządzania lasuŁ 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 61. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 46.R (pow. 

2,930 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny rolnicze 

2. Zasady zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznejŁ 

3Ł Obowiązują ustalenia § 14 pkt 11; 
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4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 62. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 47.KS (pow. 

0,104 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny obsJugi komunikacji samochodowej - ”lac manewrowy ”ojazdów komunika-

cji zbiorowej, z do”uszczeniem ”arkingu samochodów osobowych i uzu”eJniających usJugŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki usJugowe oraz obiekty związane z obsJugą ”asawerów (wiaty ”rzystan-

kowe) o pow. do 20 m² 

2) wysoko`ć zabudowy - do 5 m; 

3) geometria dachów - dowolna; 

4) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej - do 10%; 

5) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 40%; 

6) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny bez”o`rednio z drogi 52.KD-L lub ”o`rednio ”rzez 
63.KDW; 

2) parkowanie ”ojazdów - maksymalnie 2 pojazdy komunikacji zbiorowej i maksymalnie 20 stanowisk 

”ostojowych dla ”ojazdów osobowychŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 63. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 48.KS (pow. 

0,283 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny obsJugi komunikacji samochodowej - parking. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - zakaz zabudowy 

2) wskaunik powierzchni biologicznie czynnej - 60%; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z dróg 52ŁKŚ-L i 62.KD-D; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - maksymalnie 30 stanowisk postojowych /pojazdy osobowe/. 

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

§ 64. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 49.KS (pow. 

0,245 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny obsJugi komunikacji samochodowej - parking. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - zakaz zabudowy 

2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 40%; 

3) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 52.KD-L; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - maksymalnie 60 stanowisk postojowych /pojazdy osobowe/. 

4. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 65. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 50.KS (pow. 

0,119 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny obsJugi komunikacji samochodowej - parking. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - zakaz zabudowy 
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2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 20%; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 52.KD-L; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - maksymalnie 60 stanowisk postojowych /pojazdy osobowe/. 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 66. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 51.KS (pow. 

0,208 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny obsJugi komunikacji samochodowej - parking. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - zakaz zabudowy 

2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 30%; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny z drogi 53.KD-L; 

2) w ”asie terenu szeroko`ci 12 m ”rzylegJym do granicy obszaru objętego ”lanem nalewy za”ewnić 
dostę” do drogi ”ublicznej 53ŁKŚ-L, terenu nalewącego do jednostki funkcjonalnej 1ŁźP (sJuwebno`ć ”rze-

jazdu i przechodu o szeroko`ci 5 m - lokalizacja zalewna od sytuowania miejsc ”ostojowych); 

3) ”arkowanie ”ojazdów - maksymalnie 60 stanowisk postojowych /pojazdy osobowe/. 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 67. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 52.KD-L (pow. 

2,880 ha) 1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy lokalnej - ulica Staszica. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12 m, w czę`ciowo zmienna - zgodnie z rysunkiem planu. 

2) droga jednojezdniowa, zakaz umieszczania reklam; 

3) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11. 

3. Stawka procentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 68. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 53.KD-L (pow. 

3,436 ha) 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy lokalnej - ulica Rówana i Konwaliowa 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 16 m. 

2) droga jednojezdniowa, zakaz umieszczania reklam; 

3) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11. 

3. Stawka procentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 69. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 54.KDW (pow. 

0,644 ha) 

1. Przeznaczenie - droga wewnętrzna - ulica Tulipanowa. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12 m. 

2) droga jednojezdniowa; 

3) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich przed zalewaniem. 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 70. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 55.KDW (pow. 

0,413 ha) 

1. Przeznaczenie - droga wewnętrzna - ulica Ja`minowaŁ 
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2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12 m. 

2) ciąg ”ieszo-jezdny; 

3) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniemŁ 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 71. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 56.KD-D (pow. 

0,237 ha) 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej - ulica Akacjowa. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu. 

2) droga jednojezdniowa, zakaz umieszczania reklam; 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 72. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 57.KD-D (pow. 

0,344 ha) 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej - ulica Wilczkowska. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna - zgodnie z rysunkiem planu. 

2) droga jednojezdniowa, zakaz umieszczania reklam, do”uszcza się zagos”odarowanie czę`ci terenu 

w formie ”arkingu le`nego z infrastrukturą ws”omagającą; 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 73. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 58.KDW (pow. 

0,158 ha) 

1. Przeznaczenie - droga wewnętrznaŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 8 m. 

2) ciąg ”ieszo-jezdny; 

3) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniemŁ 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 74. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 59.KDW (pow. 

0,769 ha) 

1. Przeznaczenie - droga wewnętrznaŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 10 m. 

2) droga jednojezdniowa; 

3) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11. 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 75. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 60.KDW (pow. 

0,549 ha) 

1. Przeznaczenie - 10 m. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu. 

2) droga jednojezdniowa; 

3) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11. 

3. Stawka procentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 
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§ 76. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 61.KDW (pow. 

0,081 ha) 

1. Przeznaczenie - droga wewnętrznaŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 6 m. 

2) ciąg ”ieszo-jezdny; 

3) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11. 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 77. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 62.KD-D (pow. 

0,502 ha) 

1. Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej - ulica Malinowa. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 10 m. 

2) droga jednojezdniowa, zakaz umieszczania reklam; 

3) obowiązują ustalenia § 14 pkt 11. 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 78. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 63.KDW (pow. 

0,114 ha) 

1. Przeznaczenie - droga wewnętrznaŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 6 m. 

2) ciąg ”ieszo-jezdny; 

3) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniemŁ 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 79. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 64.KDW (pow. 

0,040 ha) 

1. Przeznaczenie - droga wewnętrznaŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 6 m. 

2) ciąg ”ieszo-jezdny; 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 80. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 65.KDW (pow. 

0,151 ha) 

1. Przeznaczenie - droga wewnętrznaŁ 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 10 m. 

2) droga jednojezdniowa; 

3Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 81. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 66.E (pow. 0,004 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej - energetyka. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki i inne obiekty budowlane sJuwące energetyce (”rzesyJ); 

2) zakaz ”odziaJu dziaJki; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 6 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome o dowolnym kierunku kalenicy; 
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5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej: do 50%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 25%; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny ”o`rednio ”rzez 64ŁKŚW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nie ”rzewiduje się ”arkowania ”ojazdówŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 82. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 67.E (pow. 

0,009 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej - energetyka. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki i inne obiekty budowlane sJuwące energetyce (”rzesyJ); 

2) zakaz ”odziaJu dziaJki; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 6 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome o dowolnym kierunku kalenicy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej: do 50%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 25%; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny ”o`rednio ”rzez 55ŁKŚW; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nie ”rzewiduje się ”arkowania ”ojazdówŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 83. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 68.E (pow. 

0,004 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej - energetyka. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki i inne obiekty budowlane sJuwące energetyce (”rzesyJ); 

2) zakaz ”odziaJu dziaJki; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 6 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome o dowolnym kierunku kalenicy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej: do 50%; 

6) wskaunik powierzchni biologicznie czynnej - 25%; 

7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniemŁ 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny ”o`rednio w oparciu o sJuwebno`ć ”rzejazdu 

i ”rzechodu obciąwonej dziaJki nr 5/29; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nie ”rzewiduje się ”arkowania ”ojazdówŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 84. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 69.K (pow. 

0,004 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki i inne obiekty budowlane sJuwące obsJudze sieci kanalizacji; 

2) zakaz ”odziaJu dziaJki; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 6 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome o dowolnym kierunku kalenicy; 
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5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej: do 50%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 25%; 

7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniem. 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny ”o`rednio ”rzez 60ŁKŚW i 35.ZI; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nie ”rzewiduje się ”arkowania ”ojazdówŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 85. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 70.K (pow. 0,008 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki i inne obiekty budowlane sJuwące obsJudze sieci kanalizacji; 

2) zakaz ”odziaJu dziaJki; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 6 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome o dowolnym kierunku kalenicy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej: do 50%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 25%; 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny ”o`rednio ”rzez 65ŁKŚW i 20.ZI; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nie ”rzewiduje się ”arkowania ”ojazdówŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 86. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 71.K (pow. 0,003 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki i inne obiekty budowlane sJuwące obsJudze sieci kanalizacji; 

2) zakaz ”odziaJu dziaJki; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 6 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome o dowolnym kierunku kalenicy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej: do 50%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 25%; 

7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniemŁ 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny ”o`rednio ”rzez 13.ZI; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nie ”rzewiduje się ”arkowania ”ojazdówŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 87. Ustalenia dla jednostki funkcjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 72.K (pow. 0,004 ha) 

1. Przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja. 

2. Zasady oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) formy zabudowy - budynki i inne obiekty budowlane sJuwące obsJudze sieci kanalizacji; 

2) zakaz ”odziaJu dziaJki; 

3) wysoko`ć zabudowy - do 6 m; 

4) geometria dachów - dachy ”Jaskie lub strome o dowolnym kierunku kalenicy; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej: do 50%; 

6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej - 25%; 
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7) teren wystę”owania urządzeL melioracyjnych - do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL, ”od warun-

kiem za”ewnienia ochrony nieruchomo`ci sąsiednich ”rzed zalewaniemŁ 

3Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: teren dostę”ny bez”o`rednio z drogi 53.KD-L lub ”o`rednio ”rzez 2ŁźP; 

2) ”arkowanie ”ojazdów - nie ”rzewiduje się ”arkowania ”ojazdówŁ 

4Ł Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 88. Tereny wymagające zgody na ”rzeznaczenie gruntów rolnych i le`nych na cele nierolnicze i nie-

le`neŁ Obszar okre`lony w § 1 ust. 1 uchwaJy, jest ”oJowony w caJo`ci w granicach administracyjnych 

miasta. Zgodnie z art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i le`nych w stosunku do gruntów rolnych 
”oJowonych w granicach administracyjnych miasta, nie stosuje się ”rze”isów ”owywszej ustawyŁ 

§ 89. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta SzczecinekŁ 

§ 90. 1. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta SzczecinekŁ 

2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miasta  
 

MirosJaw WacJawski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr X/80/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 16 maja 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr X/80/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 16 maja 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr X/80/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 16 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu 

Na podstawie 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; Dz. U. z 2004 r.: Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. 

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

z 2008 r.: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 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, Nr 130, 

poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, co nastę”uje: 
W dniu 24 lutego 2011 r. zJowono uwagę do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ｭ_wiątki Iｬ w Szczecinku, dotyczącą terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolami: 11.MW, 50.KS, 9.ZP. 

S”osób rozstrzygnięcia wwŁ uwagi zgodny jest z ｭWykazem uwag wniesionych do wyJowonego do ”ublicz-

nego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭ_wiątki Iｬ w Szczecinkuｬ, 

stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno - prawnej prac planistycznych. 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr X/80/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 16 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
oraz o zasadach ich finansowania. 

Na podstawie 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; Dz. U. z 2004 r.: Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. 

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

z 2008 r.: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 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, Nr 130, 

poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miasta Szczecinek okre`la nastę”ujący s”osób realizacji in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewy do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich fi-
nansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ) zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w ”lanie, obejmują, traktowane jako za-

dania ws”ólne lub realizowane samodzielnie, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczegól-

nych dróg ”ublicznych, w tym: budowę lub modernizację dróg wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”od-

ziemnym, `ciewkami rowerowymi, zielenią i od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi 
uciąwliwo`ć w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiskaŁ 

§ 2. Wykaz terenów, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na-

lewące do zadaL wJasnych gminy: 

L.p. Symbole terenów Przeznaczenie terenu 

1 56.KD-D, 57.KD-D i 62.KD-D drogi publiczne - ulice klasy dojazdowej 

2 61.KDW drogi wewnętrzne, gminne 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Prawo 
budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce 

komunalnej, ustawą Prawo ochrony `rodowiska, ustawą o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego 

ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko 

oraz ustawą o szczególnych zasadach ”rzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ”ublicznychŁ 
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2Ł S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, okre-

`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 z ”óunŁ zmŁ), o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje z zakresu ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej, okre`lone 

w § 2, realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-

tyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zmŁ). 

4. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 

w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z ”óunŁ zmŁ), przy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwetu miasta ustala się corocznie w uchwale budwetowej, 
2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la Wieloletnia Pro-

gnoza Finansowa uchwalana ”rzez Radę MiastaŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będą ”rzez 
budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizowa-

ne na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 858) ze `rodków wJasnych ”rzedsię-
biorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany roz-

woju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

3. Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane bę-
dą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zmŁ). 
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UCHWAIA NR X/81/2011 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 16 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭJezioro Trzesieckoｬ w Szczecinku. 

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

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

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

z 2008 r.: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 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, Nr 130, 

poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ I 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIII/467/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 marca 2010 r., w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭJezioro 

Trzesieckoｬ w Szczecinku uchwalonego uchwaJą Nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

15 ”audziernika 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2263 z dnia 14 grudnia 

2007 r.) oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania prze-

strzennego miasta Szczecinek, ”rzyjętym uchwaJą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

28 marca 2011 r. uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭJezioro 

Trzesieckoｬ w Szczecinku o powierzchni 2,13 ha, oznaczoną na rysunku zmiany ”lanu w skali 1: 1000. 
  


