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UCHWA�A NR XII/84/2011 

 RADY GMINY S�AWNO 

 z dnia 29 wrze!nia 2011 r. 

w sprawie: �Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S"awno 

dla potrzeb lokalizacji gazoci#gu wysokiego ci!nienia DN 700�. 

Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz!dzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 

Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 

Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 

Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2004 Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 

Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 

Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007 

Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 

Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 

Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2010 Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 

Nr 117, poz. 679; Dz. U. z 2011 Nr 134, poz. 777; Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 113); - art. 20 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 

poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz!dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

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

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675), Rada Gminy S"awno uchwala, co nast�puje: 

DZIA� I 

USTALENIA WST$PNE 

Rozdzia" 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PLANU 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwa"! Rady Gminy S"awno Nr XIX/108/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., zmie-

nion! uchwa"! Nr XXIII/146/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. oraz uchwa"! Nr XXX/204/2010 z dnia 

28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyst!pienia do sporz!dzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmuj!cego obszar dla lokalizacji gazoci!gu wysokiego ci#nienia DN 700 w Gminie 

S"awno, po stwierdzeniu zgodno#ci z ustaleniami �Studium uwarunkowa$ i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy S"awno� przyj�tego uchwa"! Nr XVI/76/2008 z dnia 26 wrze#nia 2008 r. Rady 

Gminy S"awno, zmienionego uchwa"! Nr XI/75/2011 z dnia 7 wrze#nia 2011 r. uchwala si� miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego Gminy S"awno dla potrzeb lokalizacji gazoci!gu wysokiego ci#nie-

nia DN 700 o "!cznej powierzchni 115,23 ha, zwany dalej planem. 

2. Przedmiotem planu jest okre#lenie przeznaczenia terenu pod inwestycj� gazoci!gu DN 700 relacji 

Koszalin - S"upsk - Wiczlino, w cz�#ci obejmuj!cej przebieg gazoci!gu przez teren gminy S"awno, wraz 

z infrastruktur! towarzysz!c!, kablem #wiat"owodowym u"o%onym wzd"u% gazoci!gu dla obs"ugi gazo-

ci!g, o #rednicy do DN 700 i maksymalnym ci#nieniu PN do 8,4 MPa, o strefie kontrolowanej 12,0 m. 

3. Integraln! cz�#ci! niniejszej uchwa"y s!: 

1) rysunek planu - stanowi!cy za"!czniki Nr od 1 do 8 do niniejszej uchwa"y; 

2) wyrys ze �Studium uwarunkowa$ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy S"awno� - 

stanowi!cy za"!cznik Nr 9 do niniejszej uchwa"y; 
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3) rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowi!ce"za#!cznik"Nr 10 do ni-

niejszej"uchwa#y; 

4) rozstrzygni cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które"nale$!"do" zada%"w#asnych"gminy"oraz" zasadach" ich" finansowania" - stanowi!ce" za#!cznik"

Nr 11"do"niniejszej"uchwa#y. 

§ 2. 1."Plan"obejmuje"obszar"stanowi!cy"pas"terenu o szeroko&ci"60,0 m, zmiennej zgodnie z rysun-

kiem"planu"obejmuj!cy"dzia#ki i cz &ci"dzia#ek"po#o$onych"na"terenie w granicach planu. 

2."Granice"planu"ustala"rysunek"planu,"stanowi!cy"za#!czniki"Nr od 1 do 9 do"niniejszej"uchwa#y. 

3. Plan reguluje: 

1) przeznaczenie"terenów"oraz"linie"rozgraniczaj!ce"tereny o ró$nym"przeznaczeniu"lub"ró$nych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kszta#towania"#adu"przestrzennego; 

3) zasady"ochrony"&rodowiska,"przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków"oraz"dóbr"kultury"wspó#czesnej; 

5) wymagania"wynikaj!ce z potrzeb"kszta#towania"przestrzeni"publicznych; 

6) parametry i wska'niki" kszta#towania" zabudowy" oraz" zagospodarowania" terenu, w tym linie zabudo-

wy,"gabaryty"obiektów i wska'niki"intensywno&ci"zabudowy; 

7) granice i sposoby" zagospodarowania" terenów" lub" obiektów" podlegaj!cych" ochronie," ustalonych" na"

podstawie"odr bnych"przepisów, w tym" terenów"górniczych, a tak$e"nara$onych"na"niebezpiecze%-

stwo powodzi; 

8) szczegó#owe"zasady i warunki scalania i podzia#u"nieruchomo&ci"obj tych"planem"miejscowym; 

9) szczególne"warunki" zagospodarowania" terenów"oraz" ograniczenia w ich" u$ytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy"systemów"komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposób i termin"tymczasowego"zagospodarowania,"urz!dzania i u$ytkowania"terenów; 

12) stawki"procentowe,"na"podstawie"których"ustala"si "op#at , o której"mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4."Dla"potrzeb"zapisu"ustale%"planu"tereny"podzielono"na"budowlane, niebudowlane i tereny komuni-

kacji."Na"obszarze"obj tym"planem"ustala"si "nast puj!ce"kategorie"przeznaczenia"terenów: 

1) tereny budowlane: TT - tereny techniczne, U - tereny"zabudowy"us#ugowej,"wielofunkcyjnej, 

2) 2) tereny niebudowlane: WS - tereny wód"powierzchniowych; 

3) 3) tereny komunikacji: KD - tereny"dróg"publicznych"KDW"- tereny"dróg"wewn trznych. 

4) teren"zamkni ty"TZ,"stanowi!cy"teren"infrastruktury"kolejowej. 

Rozdzia !1 

G"ÓWNE!ZASADY!KONSTRUKCJI!USTALE#!PLANU 

§ 3. 1. Ustalenia tekstu planu sk#adaj!"si "z: 

1) ustale%"wst pnych; 

2) ustale%"ogólnych"dotycz!cych"ca#ego"obszaru"obj tego"opracowaniem; 

3) ustale%"dotycz!cych"wyznaczonych w planie"poszczególnych"terenów"elementarnych o ró$nym"prze-

znaczeniu; 

4) ustale%"ko%cowych. 

2."Do"poszczególnych terenów"elementarnych"maj!" zastosowanie"wszystkie" poziomy" ustale%," przy"

czym"ustalenia"ogólne"s!"u&ci&lane i uzupe#niane"przez"ustalenia"dla" terenu"elementarnego,"którego"one"

dotycz!. 

3." Przebieg" linii" rozgraniczaj!cych" tereny o ró$nym" przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania dla 

celów"opracowa%"geodezyjnych"nale$y"okre&li("poprzez"odczyt"osi"linii z rysunku planu. 

4. Na rysunku planu tereny elementarne i ich"wydzielenia"wewn trzne,"do"których"odnosz!"si "usta-

lenia"dotycz!ce"poszczególnych"terenów"elementarnych,"oznaczone"s!"symbolami"okre&laj!cymi: 

1) symbol kategorii przeznaczenia terenu i kolejny numer terenu elementarnego np.: TT.01, oraz numer 

kolejnego"wydzielenia"wewn trznego"np.: 01/1; 

2) dla"poszczególnych"terenów"elementarnych"komunikacji"ustalono kolejny numer terenu elementarne-

go"odr bnie"dla"terenów"komunikacji"drogowej i symbol kategorii przeznaczenia terenu np.: 01.KD.S, 

oraz"numer"kolejnego"wydzielenia"wewn trznego"np.:"01/1. 
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§ 4. Ilekro! w uchwale wyst�puje termin: 

1) linie rozgraniczaj"ce tereny elementarne - nale#y przez to rozumie! linie rozdzielaj"ce tereny o ró#nym 

przeznaczeniu lub ró#nych zasadach zagospodarowania ustalonych w planie - stanowi" one obowi"-

zuj"ce linie podzia$ów geodezyjnych; 

2) linie wydziele% wewn�trznych terenów elementarnych tzw. wydzielenia wewn�trzne - nale#y przez to 

rozumie! linie wydzielaj"ce cz�&ci terenu elementarnego, wskazane w ustaleniach dotycz"cych po-

szczególnych terenów elementarnych - stanowi" one dopuszczalne linie podzia$ów geodezyjnych; 

3) kategoria przeznaczenia terenu - nale#y przez to rozumie! ustalenie dominuj"cej funkcji oraz zasad 

i standardów zagospodarowania terenu - okre&lenie w planie kategorii przeznaczenia terenów stanowi 

ustalenie obowi"zuj"cej struktury funkcjonalno - przestrzennej; 

4) linie podzia$u terenu - nale#y przez to rozumie! ustalone w planie linie projektowanego podzia$u terenu 

na dzia$ki budowlane - linie te okre&lone s" jako: 

a) dopuszczalne linie podzia$u terenu - okre&laj"ce dopuszczenie takiego podzia$u terenu jako zaleca-

nego, bez konieczno&ci jego przeprowadzenia, 

b) obowi"zuj"ce linie podzia$u terenu - okre&laj"ce zobowi"zanie do przeprowadzenia lub utrzymania 

istniej"cego podzia$u zgodnego z t" lini" 

5) strefa kontrolowana gazoci"gu - nale#y przez to rozumie! obszar wyznaczony po obu stronach osi 

gazoci"gu, w którym ustala si� ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu konieczne dla za-

pewnienia trwa$o&ci i prawid$owej eksploatacji gazoci"gu, w szczególno&ci w strefie kontrolowanej 

ustala si� zakaz wznoszenia budynków, organizowania sk$adów i magazynów oraz zakaz sadzenia 

drzew, dla gazoci"gów uk$adanych w przecinkach le&nych powinien by! wydzielony pas gruntu, 

o szeroko&ci po 2 m z obu stron osi gazoci"gu, bez drzew i krzewów, niezale#nie od ustale% planu na 

obszarze tym obowi"zuj" uprawnienia operatora ustalone zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

6) pas monta#owy gazoci"gu - nale#y przez to rozumie! pas terenu niezb�dny dla budowy gazoci"gu, 

który po zako%czeniu inwestycji podlega rekultywacji i zagospodarowaniu na inne cele okre&lone 

w planie; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale#y przez to rozumie! lini� ograniczaj"c" obszar dopuszczalnego 

usytuowania budynku, poza któr" lokalizacja budynków jest niedopuszczalna, linia ta nie dotyczy 

podziemnych cz�&ci budynków znajduj"cych si� ca$kowicie poni#ej poziomu terenu; 

8) wska'nik powierzchni zabudowy �PZ� - nale#y przez to rozumie! stosunek powierzchni zabudowy do 

ca$kowitej powierzchni dzia$ki budowlanej; 

9) wska'nik intensywno&ci zabudowy �IZ� - nale#y przez to rozumie! stosunek sumy powierzchni ca$-

kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej dzia$ce budowlanej 

do powierzchni dzia$ki budowlanej; 

10) wska'nik powierzchni biologicznie czynnej �TZ� - nale#y przez to rozumie! stosunek powierzchni 

biologicznie czynnej, do ca$kowitej powierzchni dzia$ki budowlanej; 

11) wysoko&! zabudowy �HZ� - nale#y przez to rozumie! wysoko&! zabudowy mierzon" od poziomu 

terenu przy najni#ej po$o#onym wej&ciu do budynku do najwy#ej po$o#onego punktu przekrycia bu-

dynku. 

DZIA !II 

USTALENIA!OGÓLNE 

Rozdzia"!1 

USTALENIA!OGÓLNE!DOTYCZ#CE!ZASAD!ZAGOSPODAROWANIA 

§ 5. 1. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu dopuszcza si� utrzymanie dotychczasowego 

zagospodarowania i u#ytkowania terenów i obiektów. 

2. Mo#liwo&! modernizacji i przebudowy istniej"cych obiektów dopuszcza si� jedynie w celu dopro-

wadzenia ich do stanu zgodnego z ustaleniami planu. 

3. Tymczasowe zagospodarowanie i u#ytkowanie terenu, okre&lone w ustaleniach szczegó$owych, 

jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem nie ograniczania mo#liwo&ci realizacji ustale% planu. 

§ 6. Ustalenia dotycz"ce zasad podzia$u terenu 

1. Na terenie obj�tym planem nie ustala si� obowi"zku dokonania podzia$ów i scale% terenu, za wy-

j"tkiem wydzielenia okre&lonych w planie granic terenów komunikacji. 
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2. W granicach ustalonych w planie terenów technicznych dopuszcza si� mo!liwo"# wydzielenia pa-

sów terenu dla potrzeb poszczególnych sieci infrastruktury technicznej o szeroko"ci nie przekraczaj$cej 

szeroko"ci ich strefy kontrolowanej. 

§ 7. Ustalenia dotycz$ce zasad inwestowania 

1. Ze wzgl�du na ochron� standardu zagospodarowania terenu ustala si�, !e udost�pnianie poszcze-

gólnych terenów pod inwestycje jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia obs%ugi komunikacyjnej 

i zaopatrzenia w niezb�dne media oraz zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej. 

2. Obowi$zuje zachowanie odleg%o"ci pomi�dzy poszczególnymi sieciami, urz$dzeniami i obiektami 

zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

3. Wszelkie prace budowlane nale!y poprzedzi# badaniami warunków geotechnicznych. 

4. Czasowe wy%$czenie terenu z u!ytkowania na czas budowy jest dopuszczalne pod warunkiem za-

pewnienia mo!liwo"ci ci$g%ej i bezpiecznej eksploatacji innych sieci, urz$dze& i obiektów znajduj$cych si� 

na terenie obj�tym inwestycj$. 

§ 8. Na terenie obj�tym planem, poza miejscami wskazanymi w ustaleniach szczegó%owych ustala si� 

zakaz umieszczania szyldów i reklam. 

§ 9. Ustalenia dotycz$ce sieci gazowych 

1. W liniach rozgraniczaj$cych terenów komunikacji oraz w granicach terenów technicznych okre"lo-

nych na rysunku planu ustala si� lokalizacj� sieci gazowych wysokiego, "redniego i niskiego ci"nienia oraz 

ich stref kontrolowanych i pasów monta!owych wyznaczonych odpowiednio: 

1) dla istniej$cych gazoci$gów utrzymuje si� stref� odleg%o"ci podstawowej (bezpiecznej) ustalon$ na 

podstawie przepisów odr�bnych, obowi$zuj$cych w dniu wydania pozwolenia na budow�, 

2) dla planowanego gazoci$gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 700 i maksymalnym ci"nieniu PN 

do 8,4 MPa ustala si� stref� kontrolowan$ o szeroko"ci 12,0 m, po 6,0 m na stron� od osi gazoci$-

gu, pas monta!owy na terenach rolnych o szeroko"ci do 25,0 m i le"nych o szeroko"ci 10,5 m, oraz 

past terenu przeznaczony do trwa%ego wy%$czenia o szeroko"ci 4,0 m, po 2,0 m na stron�, 

3) w przypadku prowadzenia gazoci$gu w s$siedztwie sieci elektroenergetycznych oraz w miejscach 

skrzy!owa& nale!y zachowa# odleg%o"ci wynikaj$ce z przepisów odr�bnych, w przypadku krzy!owa-

nia gazoci$gu z liniami elektroenergetycznymi wysokich napi�# zachowa# minimaln$ odleg%o"# od 

s%upa 20,0 m, 

4) w strefie kontrolowanej dopuszcza si� lokalizacj�, obiektów i urz$dze& dla potrzeb funkcjonowania 

sieci, w tym zespo%ów upustowo zaporowych, dróg wewn�trznych dla obs%ugi gazoci$gu, dróg prze-

ciwpo!arowych oraz tras pieszych i rowerowych, 

5) lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych i terenowych wzgl�dem sieci gazowych oraz zachowa-

nie w%a"ciwych wzajemnych relacji mi�dzy sieciami wymaga szczegó%owego respektowania przepi-

sów odr�bnych w przypadku ingerencji w stref� odleg%o"ci podstawowej, w szczególno"ci w przy-

padku zbli!e& i kolizji. 

2. Ustala sie minimalne przykrycie gazoci$gu 1,1 m, oraz 2,7 m na terenach zmeliorowanych dla 

umo!liwienia, w ramach rekultywacji, odbudowy urz$dze& drenarskich. Przej"cie przez rowy szczegó%owe 

wykona# tak, aby zachowa# odleg%o"# minimum 1,0 m pomi�dzy gór$ ruroci$gu a dnem rzeczywistym 

rowu. Przej"cie przez kana%y i rzeki wykona# zachowuj$c minimum 1,5 m. odleg%o"ci pomi�dzy gór$ ruro-

ci$gu a niezamulonym dnem cieku. 

3. Dopuszcza si� uk%adanie gazoci$gu metod$ wykopów otwartych, za wyj$tkiem odcinków trasy 

okre"lonych w ustaleniach szczegó%owych. 

4. Na wskazanych w rysunku planu terenach technicznych dopuszcza si� budow� obiektów 

i urz$dze& niezb�dnych dla potrzeb funkcjonowania i obs%ugi gazoci$gów, w tym zespo%ów zaporowo - 

upustowych. 

5. W granicach pasa monta!owego, w okresie realizacji gazoci$gu, dopuszcza si� czasowe wy%$cze-

nie terenu z dotychczasowego u!ytkowania i przeznaczenie terenu dla potrzeb budowy. 

6. We wskazanych w planie miejscach przekroczenia dróg oraz w przypadku prowadzenie dróg ponad 

gazoci$giem ustala si� wymóg zabezpieczenia gazoci$gu zgodnie z odr�bnymi przepisami. 

§ 10. Ustalenia dotycz$ce sieci elektroenergetycznych 

1. W liniach rozgraniczaj$cych terenów technicznych i terenów komunikacji okre"lonych na rysunku 

planu ustala si� lokalizacj� sieci elektroenergetycznych wysokiego, "redniego i niskiego napi�cia. 
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2. Budowa nowych sieci oraz rozbudowa i przebudowa istniej!cych sieci elektroenergetycznych jest 

dopuszczalna jedynie pod warunkiem nie ograniczania mo"liwo#ci budowy planowanego gazoci!gu wyso-

kiego ci#nienia DN 700 relacji Koszalin-S$upsk-Wiczlino. 

3. Na obszarze planu, za wyj!tkiem miejsc wskazanych w ustaleniach szczegó$owych, dopuszcza si� 

budow� stacji transformatorowych dostosowanych do potrzeb odbiorców, lokalizowanych na wskaza-

nych w rysunku planu terenach technicznych. 

4. Na obszarze obj�tym planem ustala si� zakaz prowadzenia nowoprojektowanych linii elektroener-

getycznych, jako linii napowietrznych. 

§ 11. Ustalenia dotycz!ce sieci telekomunikacyjnych 

1. W liniach rozgraniczaj!cych terenów technicznych i terenów komunikacji okre#lonych na rysunku 

planu ustala si� lokalizacj� sieci i urz!dze% telekomunikacyjnych. 

2. Ustala si� zakaz prowadzenia napowietrznych sieci telekomunikacyjnych. 

3. Budowa nowych sieci oraz rozbudowa i przebudowa istniej!cych sieci telekomunikacyjnych jest 

dopuszczalna jedynie pod warunkiem nie ograniczania mo"liwo#ci budowy planowanego gazoci!gu wyso-

kiego ci#nienia DN 700 relacji Koszalin-S$upsk-Wiczlino oraz sieci elektroenergetycznych. 

§ 12. W liniach rozgraniczaj!cych terenów technicznych i terenów komunikacji okre#lonych na ry-

sunku planu dopuszcza si� lokalizacj� innych, nie wymienionych powy"ej sieci infrastruktury technicznej, 

oraz sieci o innych parametrach ni" ustalone w planie, pod warunkiem: 

1) nie ograniczania mo"liwo#ci wykorzystania terenu dla potrzeb sieci gazowych, elektroenergetycznych 

i telekomunikacyjnych; 

2) ograniczenia oddzia$ywania na otoczenie do granic wyznaczonego w planie pasa terenu technicznego; 

3) spe$nienia wymogów dotycz!cych ochrony #rodowiska okre#lonych w planie oraz wynikaj!cych 

z przepisów odr�bnych. 

§ 13. Ustalenia dotycz!ce zasad obs$ugi komunikacyjnej 

1. Obs$ug� komunikacyjn! terenu nale"y zapewni& z istniej!cych i projektowanych dróg i ulic oraz 

z dróg wewn�trznych. 

2. Ustala si� zasad� lokalizowania trwa$ego oznakowania tras sieci poza jezdniami. 

3. Obs$uga komunikacyjna w trakcie realizacji inwestycji poprzez istniej!ce drogi i ulice oraz poprzez 

teren w granicach pasa monta"owego. 

4. Obs$uga komunikacyjna w trakcie eksploatacji sieci infrastruktury technicznej poprzez istniej!ce 

drogi i ulice lub poprzez teren w granicach strefy kontrolowanej. 

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów komunikacji okre#lono w ustale-

niach szczegó$owych dla poszczególnych terenów elementarnych. 

Rozdzia !2 

USTALENIA!DOTYCZ"CE!ZASAD!OCHRONY 

§ 14. 1. Na terenie obj�tym planem oraz w jego bezpo#rednim s!siedztwie wyst�puj! obszary obj�te 

szczególnymi zasadami ochrony, s! to w szczególno#ci: 

1) obszar Natura 2000 (PLH 220038 Dolina Wieprzy i Studnicy) 

2) obszary cenne przyrodniczo (OC-1); 

3) tereny ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

4) obszary nara"one na niebezpiecze%stwo powodzi. 

2. Na terenach wymienionych w ust�pie 1. niezale"nie od ustale% planu obowi!zuj! ograniczenia wy-

nikaj!ce z przepisów odr�bnych. 

§ 15. 1. Na terenach obj�tych formami ochrony przyrody zabrania si� podejmowania dzia$a% mog!-

cych w znacz!cy sposób pogorszy& stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro#lin i zwierz!t, 

a tak"e w znacz!cy sposób wp$ywa& na gatunki, dla których ochrony wyznaczone zosta$y wymienione 

obszary ochrony. 

2. Na terenach obj�tych formami ochrony przyrody zabrania si� podejmowania dzia$a% mog!cych 

w znacz!cy sposób pogorszy& stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro#lin i zwierz!t, a tak"e 

w znacz!cy sposób wp$ywa& na gatunki, dla których ochrony wyznaczone zosta$y wymienione obszary 

ochrony. W razie lokalizacji inwestycji o potencjalnie negatywnym wp$ywie na siedliska lub gatunki chronione 
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w obr�bie wskazanych obszarów, podj�cie inwestycji, niezale!nie od ustale" niniejszego planu, dopusz-

czalne jest po spe#nieniu dodatkowych warunków w trybie i zakresie okre$lonym na podstawie przepisów 

odr�bnych. 

§ 16. Dla obszarów nara!onych na niebezpiecze"stwo powodzi ustala si� nast�puj%ce warunki zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1. Na obszarach bezpo$redniego zagro!enia powodzi%, to jest na terenach pomi�dzy lini% brzegu 

a wa#ami przeciwpowodziowymi lub naturalnymi wysokimi brzegami niezale!nie od ustale" planu obowi%-

zuj% warunki okre$lone w przepisach odr�bnych. 

2. Ustala si� wymóg utrzymania wa#ów i zabezpiecze" przeciwpowodziowych, obiektów i urz%dze" 

melioracyjnych oraz odtworzenia w przypadku ich przerwania w trakcie robót budowlanych. 

§ 17. 1. Na terenie obj�tym planem wyst�puj% obiekty obj�te ograniczon% ochron% warto$ci kulturo-

wych oznaczone na rysunku planu. 

2. Dla terenów obj�tych stref% ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

W III niezale!nie od ustale" niniejszego planu obowi%zuje: 

1) wspó#dzia#anie w zakresie zamierze" inwestycyjnych i innych zwi%zanych z pracami ziemnymi z odpo-

wiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze podj�cia prac ziemnych 

2) przeprowadzenie archeologicznych bada" ratunkowych na terenie obj�tym realizacj% prac ziemnych 

na zasadach okre$lonych przepisami odr�bnymi dotycz%cymi ochrony zabytków. 

Rozdzia !3 

USTALENIA!DOTYCZ"CE!KATEGORII!PRZEZNACZENIA!TERENÓW 

§ 18. 1. Tereny techniczne TT s#u!% lokalizacji obiektów, urz%dze" i sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach technicznych dopuszcza si� lokalizowanie: 

1) gazoci%gów i urz%dze" niezb�dnych do ich obs#ugi i eksploatacji; 

2) sieci elektroenergetycznych i urz%dze" niezb�dnych do ich obs#ugi i eksploatacji; 

3) sieci telekomunikacyjnych i urz%dze" niezb�dnych do ich obs#ugi i eksploatacji; 

4) innych sieci i urz%dze" infrastruktury technicznej; 

5) doj$& i dojazdów; 

6) zagospodarowania terenu nie wykorzystywanego dla potrzeb technicznych zgodnie z dotychczaso-

wym przeznaczeniem lub zgodnie z przeznaczeniem okre$lonym w planie. 

3. Na terenach technicznych nie dopuszcza si� koncentrowania obiektów budowlanych i elementów 

zagospodarowania je$li ze wzgl�du na ilo$&, po#o!enie, rozmiary lub powodowan% uci%!liwo$& mog#yby 

ogranicza& lub uniemo!liwia& funkcjonowanie tych terenów. Powy!sze zastrze!enia obowi%zuj% tak!e 

w przypadku zmian u!ytkowania lub rozbudowy istniej%cych obiektów. 

4. Inne u!ytkowanie terenu ni! ustalone dla terenów technicznych jest na tych terenach dopuszczalne 

jedynie pod warunkiem nie ograniczania mo!liwo$ci prowadzenia sieci infrastruktury technicznej okre$lo-

nych w punkcie 2. 

5. Na terenie opracowania wyznaczono nast�puj%ce tereny techniczne: TT.01, TT.02, TT.03, TT.04, 

TT.05, TT.06, TT.07, TT.08, TT.10, TT.11, TT.12, TT.13, TT.14, TT.15, TT.16, TT.17 i TT.19 dla któ-

rych ustalono szczegó#owe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady kszta#towania zabudowy i zagospo-

darowania terenu, zasady obs#ugi in!ynieryjnej oraz ograniczenia stosowania ustale" dotycz%cych danej 

kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do warunków wynikaj%cych z konkretnych lokalizacji. 

§ 19. 1. W granicach planu wyznaczono teren zabudowy us#ug wielofunkcyjnych U.20 dla którego 

ustalono szczegó#owe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady kszta#towania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu, zasady obs#ugi in!ynieryjnej odpowiednio do warunków wynikaj%cych z jego lokalizacji. 

2. W granicach planu znajduj% si� teren wód powierzchniowych oznaczony symbolem WS.09, dla 

którego ustalono szczegó#owe zasady i warunki zagospodarowania terenu odpowiednio do warunków 

wynikaj%cych z jego lokalizacji. 

§ 20. W granicach planu znajduj% si� teren zamkni�ty infrastruktury kolejowej TZ.18, dla którego nie 

wprowadza si� ustale" planu. 

§ 21. 1. Tereny komunikacji drogowej KD s#u!% przede wszystkim lokalizacji dróg i ulic oraz urz%dze" 

i obiektów zwi%zanych z obs#ug% ruchu. 

  



Dziennik Urz�dowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 128 � 17040 � Poz. 2338 

 

2. Na terenach komunikacji drogowej dopuszcza si� lokalizowanie: 

1) jezdni, !cie"ek rowerowych, chodników; 

2) przyulicznych pasów postojowych i zatok parkingowych dla samochodów; 

3) zatok przystankowych dla pojazdów komunikacji zbiorowej i taksówek; 

4) wiat przystankowych; 

5) zieleni przyulicznej i izolacyjnej; 

6) sieci i urz#dze$ technicznego uzbrojenia terenu; 

7) urz#dze$ organizacji ruchu; 

8) o!wietlenia ulic; 

9) elementów wyposa"enia ulic i urz#dzenia przestrzeni publicznych. 

3. Lokalizacja obiektów i urz#dze$ oraz elementów urz#dzenia przestrzeni publicznych jest dopusz-

czalna pod warunkiem nie powodowania ograniczenia lub zagro"e$ dla ruchu ulicznego. 

4. Przy przej!ciach dla pieszych i przejazdach rowerowych ustala si� wymóg wykonania obni"enia 

kraw�"ników jezdni. 

5. W liniach rozgraniczaj#cych ulic ustala si� zachowanie rezerw terenu dla potrzeb sieci uzbrojenia 

podziemnego (wodoci#g, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazoci#g, sieci ciep%ownicze, linie 

elektroenergetyczne, linie i kanalizacja teletechniczna). 

6. Ustala si� zakaz bezpo!redniej obs%ugi terenów s#siednich z dróg ekspresowych. 

7. Dopuszcza si� odst#pienie od realizacji kanalizacji teletechnicznej w liniach rozgraniczaj#cych dróg 

ekspresowych pod warunkiem jej realizacji w liniach rozgraniczaj#cych s#siedniego terenu technicznego. 

8. Wzd%u" odcinków drogi s#siaduj#cymi z terenami wymagaj#cymi ochrony warunków akustycznych 

wymóg zastosowania w liniach rozgraniczaj#cych drogi rozwi#za$ technicznych gwarantuj#cych sku-

teczn# ochron� przed uci#"liwo!ci# drogi, zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

9. Na terenie planu wyznacza si� nast�puj#ce tereny komunikacji drogowej: 

1) tereny dróg ekspresowych: 01.KD.S, 02.KD.S, 03.KD.S, 05.KD.S, 06.KD.S, 11.KD.S, 12.KD.S, 

13.KD.S, 14.KD.S i 15.KD.S; 

2) tereny dróg zbiorczych: 08.KD.Z, 09.KD.Z i 17.KD.Z; 

3) tereny dróg lokalnych: 04.KD.L, 07.KD.L, 10.KD.L, 16.KD.L i 18.KD.L; 

4) tereny dróg wewn�trznych: 19.KDW, dla których ustalono szczegó%owe zasady i warunki parcelacji 

terenu, zasady kszta%towania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obs%ugi in"ynieryjnej oraz 

ograniczenia stosowania ustale$ dotycz#cych danej kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do 

warunków wynikaj#cych z konkretnych lokalizacji. 

DZIA� III 

USTALENIA SZCZEGÓ�OWE 

§ 22. Dla terenu TT.01 o powierzchni 6,3313 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre!lonymi w § 18, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci"gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 700 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci"gu, 

- gazoci"gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

!ci lokalizacji gazoci"gów, 

c) teren, w cz�!ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci"gu wysokiego ci!nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze, 

e) na cz�!ci terenu oznaczonej symbolem TT.01/1, nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury 

technicznej dopuszcza si� lokalizacj� parkingu oraz urz"dze$ dla potrzeb miejsca obs#ugi podró%-

nych zwi"zanego z drog" krajow" S 6, 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia# terenu zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza si� podzia# 

terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod 

warunkiem zapewnienia dost�pno!ci do pozosta#ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s"siednich; 
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3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej sta!ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci"giem dopuszcza si� zak!adanie dojazdów do roz!ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych, 

c) na cz�#ci terenu oznaczonej symbolem TT.01/1, nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury 

technicznej dopuszcza si� lokalizacj� parkingu oraz urz"dze$ dla potrzeb miejsca obs!ugi podró%-

nych zwi"zanego z drog" krajow" S 6, 

d) na cz�#ci terenu oznaczonej symbolem TT.01/2 ustala si� wymóg utrzymania przejazdu, 

e) na cz�#ci terenu oznaczonej symbolem TT.01/3, nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury 

technicznej, dopuszcza sie zagospodarowanie terenu ogrodów przydomowych, bez prawa lokali-

zowania zabudowy, 

f) odcinek gazoci"gu s"siaduj"cy z terenem 02.KD.S prowadzi& w pó!nocnej cz�#ci korytarza techno-

logicznego zachowuj"c maksymalne oddalenie gazoci"gu od linii rozgraniczaj"cej drogi 02.KD.S; 

4) warunki ochrony: cz�#& terenu wskazana na rysunku planu obj�ta jest stref" ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowiska archeologicznego W III, dla którego obowi"zuj" ustalenia okre#lone 

w § 17, 

§ 23. Dla terenu TT.02 o powierzchni 1,7599 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre#lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci"gu wysokiego ci#nienia o #rednicy do DN 700 mm i ci#nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem #wiat!owodowym dla obs!ugi gazoci"gu, 

- gazoci"gu wysokiego ci#nienia o #rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo#ci 

lokalizacji gazoci"gów i linii elektroenergetycznych, 

c) teren, w cz�#ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci"gu wysokiego ci#nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia! terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno#ci do 

pozosta!ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s"siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej sta!ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci"giem dopuszcza si� zak!adanie dojazdów do roz!ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych, 

c) odcinek gazoci"gu s"siaduj"cy z terenem 03.KD.S prowadzi& w pó!nocnej cz�#ci korytarza tech-

nologicznego zachowuj"c maksymalne oddalenie gazoci"gu od linii rozgraniczaj"cej drogi. 

§ 24. Dla terenu TT.03 o powierzchni 4,1746 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre#lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci"gu wysokiego ci#nienia o #rednicy do DN 700 mm i ci#nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem #wiat!owodowym dla obs!ugi gazoci"gu, 

- gazoci"gu wysokiego ci#nienia o #rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

#ci lokalizacji gazoci"gów, 

c) teren, w cz�#ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci"gu wysokiego ci#nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia! terenu zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza si� podzia! 

terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod 

warunkiem zapewnienia dost�pno#ci do pozosta!ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s"siednich; 
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3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej sta!ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci"giem dopuszcza si� zak!adanie dojazdów do roz!ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych. 

§ 25. Dla terenu TT.04 o powierzchni 7,4287 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre#lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci"gu wysokiego ci#nienia o #rednicy do DN 700 mm i ci#nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem #wiat!owodowym dla obs!ugi gazoci"gu, 

- gazoci"gu wysokiego ci#nienia o #rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

#ci lokalizacji gazoci"gów, 

c) teren, w cz�#ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci"gu wysokiego ci#nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia! terenu zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza si� podzia! 

terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej 

pod warunkiem zapewnienia dost�pno#ci do pozosta!ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s"-

siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej sta!ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci"giem dopuszcza si� zak!adanie dojazdów do roz!ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych, 

c) na cz�#ci terenu oznaczonej symbolem TT.04/1 lokalizacja stacji redukcyjno pomiarowej gazu, 

d) na cz�#ci terenu oznaczonej symbolem TT.04/2 wymóg utrzymania przejazdu, 

e) na cz�#ci terenu oznaczonej symbolem TT.04/3, nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury 

technicznej, dopuszcza si� zagospodarowanie terenu dla potrzeb obs!ugi gospodarstwa rolnego 

bez mo%liwo#ci lokalizowania zabudowy. 

§ 26. Dla terenu TT.05 o powierzchni 8,6308 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre#lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci"gu wysokiego ci#nienia o #rednicy do DN 700 mm i ci#nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem #wiat!owodowym dla obs!ugi gazoci"gu, 

- gazoci"gu wysokiego ci#nienia o #rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

#ci lokalizacji gazoci"gów, 

c) teren, w cz�#ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci"gu wysokiego ci#nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia! terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno#ci do 

pozosta!ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s"siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej sta!ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci"giem dopuszcza si� zak!adanie dojazdów do roz!ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych, na cz�#ci terenu oznaczonej symbolami TT.05/1, TT.05/2 i TT.05/3 wymóg 

utrzymania przejazdów. 

§ 27. Dla terenu TT.06 o powierzchni 9,3336 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre#lonymi w § 17, 
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b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 700 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci!gu, 

- gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz!dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

"ci lokalizacji gazoci!gów, 

c) teren, w cz�"ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci!gu wysokiego ci"nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia# terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno"ci do 

pozosta#ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s!siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej sta#ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci!giem dopuszcza si� zak#adanie dojazdów do roz#ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych, na cz�"ci terenu oznaczonej symbolami 06/1 wymóg utrzymania przejazdu. 

§ 28. Dla terenu TT.07 o powierzchni 5,3429 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre"lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 700 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci!gu, 

- gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz!dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

"ci lokalizacji gazoci!gów, 

c) teren, w cz�"ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci!gu wysokiego ci"nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia# terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno"ci do 

pozosta#ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s!siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej sta#ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci!giem dopuszcza si� zak#adanie dojazdów do roz#ogów oraz prowadzenie tras pieszych 

i rowerowych, na cz�"ci terenu oznaczonej symbolami 05/1 i 05/2 wymóg utrzymania przejazdów. 

§ 29. Dla terenu TT.08 o powierzchni 0,1034 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre"lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 700 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci!gu, 

- gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz!dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

"ci lokalizacji gazoci!gów, 

c) teren, w cz�"ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci!gu wysokiego ci"nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia# terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno"ci do 

pozosta#ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s!siednich; 
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3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej sta!ej i tymczasowej zabudowy, 

b) wymóg zachowania istniej"cych uk!adów melioracyjnych; 

4) warunki ochrony: 

a) teren po!o#ony w granicach obszaru cennego OC-1 - Dolina Wieprzy - siedlisko wyst�powania 

chronionych i zagro#onych wygini�ciem ro$lin, a tak#e chronionych biotopów, obowi"zuj" ustale-

nia okre$lone w § 15, 

b) w cz�$ci wskazanej na rysunku planu obszar nara#ony na niebezpiecze%stwo powodzi, obowi"zu-

j" ustalenia okre$lone w § 16. 

§ 30. Dla terenu WS.09 o powierzchni 0,1146 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren wód powierzchniowych, rzeka Wieprza, wodny szlak turystyczny, 

b) przekroczenie rzeki przez: 

- gazoci"g wysokiego ci$nienia o $rednicy do DN 700 mm i ci$nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem $wiat!owodowym dla obs!ugi gazoci"gu, 

- gazoci"gu wysokiego ci$nienia o $rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz"dze% infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo#liwo$ci 

lokalizacji gazoci"gów; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu zakaz dokonywania podzia!ów terenu; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz lokalizowania wszelkiej sta!ej i tymczasowej zabudowy, 

b) zakaz naruszania stosunków wodnych i powodowania odwadniania terenu, zakaz wykonywania 

otwartych wykopów, prowadzenie sieci infrastruktury dopuszczalne wy!"cznie metoda bezwykopow" 

poni#ej dna rzeki; 

4) warunki ochrony: 

a) teren po!o#ony w granicach obszaru Natura 2000 (Specjalny Obszar Ochrony Siedliskowej �Doli-

na Wieprzy i Studnicy� PLH PLH220038) oraz obszaru cennego OC-1 - Dolina Wieprzy - siedlisko 

wyst�powania chronionych i zagro#onych wygini�ciem ro$lin, a tak#e chronionych biotopów, 

obowi"zuj" ustalenia okre$lone w § 15, 

b) w miejscu przekroczenia rzeki wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego w zakresie 

i zgodnie z trybem okre$lonym przepisami odr�bnymi, 

c) obszar nara#ony na niebezpiecze%stwo powodzi, obowi"zuj" ustalenia okre$lone w § 16. 

§ 31. Dla terenu TT.10 o powierzchni 9,4018 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre$lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci"gu wysokiego ci$nienia o $rednicy do DN 700 mm i ci$nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem $wiat!owodowym dla obs!ugi gazoci"gu, 

- gazoci"gu wysokiego ci$nienia o $rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz"dze% infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo#liwo-

$ci lokalizacji gazoci"gów, 

c) teren, w cz�$ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta#owego gazoci"gu wysokiego ci$nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako%czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia! terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno$ci do 

pozosta!ych sieci oraz dla u#ytkowników terenów s"siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkiej sta!ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci"giem dopuszcza si� zak!adanie dojazdów do roz!ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych, na cz�$ci terenu oznaczonej symbolami TT.10/1, TT.10/2 i TT.10/3 wymóg 

utrzymania przejazdu do roz!ogów; 

c) wymóg zachowania istniej"cych uk!adów melioracyjnych; 
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4) warunki ochrony: 

a) w cz�!ci wskazanej na rysunku planu teren po"o#ony w granicach obszaru Natura 2000 (Specjal-

ny Obszar Ochrony Siedliskowej �Dolina Wieprzy i Studnicy� PLH PLH220038) siedlisko wyst�-

powania chronionych i zagro#onych wygini�ciem ro!lin, a tak#e chronionych biotopów, obowi$-

zuj$ ustalenia okre!lone w § 15, 

b) w miejscu przekroczenia rzeki wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego w zakresie 

i zgodnie z trybem okre!lonym przepisami odr�bnymi, 

c) w cz�!ci wskazanej na rysunku planu obszar nara#ony na niebezpiecze%stwo powodzi, obowi$zu-

j$ ustalenia okre!lone w § 16. 

§ 32. Dla terenu TT.11 o powierzchni 0,0642 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre!lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci"gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 700 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci"gu, 

- gazoci"gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

!ci lokalizacji gazoci"gów, 

c) teren, w cz�!ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci"gu wysokiego ci!nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia# terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno!ci do 

pozosta#ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s"siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkiej sta#ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci"giem dopuszcza si� zak#adanie dojazdów do roz#ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych, 

c) wymóg zachowania istniej"cych uk#adów melioracyjnych. 

§ 33. Dla terenu TT.12 o powierzchni 1,6704 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre!lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci"gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 700 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci"gu, 

- gazoci"gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

!ci lokalizacji gazoci"gów, 

c) teren, w cz�!ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci"gu wysokiego ci!nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze, 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia# terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno!ci do 

pozosta#ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s"siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkiej sta#ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci"giem dopuszcza si� zak#adanie dojazdów do roz#ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych, na cz�!ci terenu oznaczonej symbolami TT.12/1 wymóg utrzymania prze-

jazdów do roz#ogów oraz cieku. 

§ 34. Dla terenu TT.13 o powierzchni 0,3973 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre!lonymi w § 17, 
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b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 700 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci!gu, 

- gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz!dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

"ci lokalizacji gazoci!gów, 

c) teren, w cz�"ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci!gu wysokiego ci"nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia# terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno"ci do 

pozosta#ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s!siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkiej sta#ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci!giem dopuszcza si� zak#adanie dojazdów do roz#ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych. 

§ 35. Dla terenu TT.14 o powierzchni 4,5735 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre"lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 700 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci!gu, 

- gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz!dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

"ci lokalizacji gazoci!gów, 

c) teren, w cz�"ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci!gu wysokiego ci"nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia# terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno"ci do 

pozosta#ych sieci oraz dla u%ytkowników terenów s!siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkiej sta#ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci!giem dopuszcza si� zak#adanie dojazdów do roz#ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych, na cz�"ci terenu oznaczonej symbolem TT.14/1 wymóg utrzymania przejaz-

dów do roz#ogów. 

§ 36. Dla terenu TT.15 o powierzchni 19,4216 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre"lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 700 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci!gu, 

- gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz!dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo-

"ci lokalizacji gazoci!gów, 

c) teren, w cz�"ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta%owego gazoci!gu wysokiego ci"nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze, 

e) na cz�"ci terenu oznaczonej symbolem TT.15/2, nie wykorzystanych dla potrzeb lokalizacji sieci 

i urz!dze$ infrastruktury technicznej, dopuszczalna lokalizacja funkcji us#ugowych, bez mo%liwo-

"ci lokalizowania zabudowy; 



Dziennik Urz�dowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 128 � 17047 � Poz. 2338 

 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia! terenu zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza si� podzia! 

terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej 

pod warunkiem zapewnienia dost�pno"ci do pozosta!ych sieci oraz dla u#ytkowników terenów s$siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkiej sta!ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci$giem dopuszcza si� zak!adanie dojazdów do roz!ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych, na cz�"ci terenu oznaczonej symbolem TT.15/1, TT.15/3, TT.15/4 

i TT.15/5 wymóg utrzymania przejazdów do roz!ogów; 

4) warunki ochrony: cz�"% terenu wskazana na rysunku planu obj�ta jest stref$ ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, dla której obowi$zuj$ ustalenia okre"lone w § 17. 

§ 37. Dla terenu TT.16 o powierzchni 17,4849 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre"lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci$gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 700 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat!owodowym dla obs!ugi gazoci$gu, 

- gazoci$gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz$dze& infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo#liwo-

"ci lokalizacji gazoci$gów, 

c) teren, w cz�"ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta#owego gazoci$gu wysokiego ci"nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako&czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia! terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno"ci do 

pozosta!ych sieci oraz dla u#ytkowników terenów s$siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkiej sta!ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci$giem dopuszcza si� zak!adanie dojazdów do roz!ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych, na cz�"ci terenu oznaczonej symbolem TT.16/1 wymóg utrzymania przejaz-

du do roz!ogów, 

c) na cz�"ci terenu okre"lonej symbolem TT.16/2 wymóg zachowania istniej$cych cieków; 

4) warunki ochrony: cz�"% terenu wskazana na rysunku planu obj�ta jest stref$ ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowiska archeologicznego W III, dla której obowi$zuj$ ustalenia okre"lone 

w § 17. 

§ 38. Dla terenu TT.17 o powierzchni 4,6217 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre"lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci$gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 700 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat!owodowym dla obs!ugi gazoci$gu, 

- gazoci$gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz$dze& infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo#liwo-

"ci lokalizacji gazoci$gów, 

c) teren, w cz�"ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta#owego gazoci$gu wysokiego ci"nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako&czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia! terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno"ci do 

pozosta!ych sieci oraz dla u#ytkowników terenów s$siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkiej sta!ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci$giem dopuszcza si� zak!adanie dojazdów do roz!ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych; 
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4) warunki ochrony: cz�!" terenu wskazana na rysunku planu obj�ta jest stref# ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, dla której obowi#zuj# ustalenia okre!lone w § 17. 

§ 39. Teren TZ.18 o powierzchni 0,1644 ha, stanowi#cy teren zamkni�ty infrastruktury kolejowej, 

dla którego nie wprowadza si� ustale$ planu. 

§ 40. Dla terenu TT.19 o powierzchni 2,3020 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych okre!lonymi w § 17, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 700 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat%owodowym dla obs%ugi gazoci#gu, 

- gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz#dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo&liwo-

!ci lokalizacji gazoci#gów, 

c) teren, w cz�!ci nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza si� na ce-

le rolnicze, 

d) teren w granicach pasa monta&owego gazoci#gu wysokiego ci!nienia, czasowo wykorzystany dla 

celów inwestycji, po zako$czeniu budowy przeznacza si� do rekultywacji i dalszego wykorzysta-

nia na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza si� podzia% terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dost�pno!ci do 

pozosta%ych sieci oraz dla u&ytkowników terenów s#siednich; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania wszelkiej sta%ej i tymczasowej zabudowy, 

b) ponad gazoci#giem dopuszcza si� zak%adanie dojazdów do roz%ogów oraz prowadzenie tras pie-

szych i rowerowych. 

§ 41. Dla terenu U.20 o powierzchni 3,1800 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren us%ug wielofunkcyjnych, dopuszczalna lokalizacja hotelu, motelu, zajazdu, us%ug gastrono-

mii, stacji paliw, oraz funkcji zwi#zanych z obs%ug# podró&nych, 

b) na cz�!ci terenu oznaczonej symbolem U.20/1 ustala si� lokalizacj� sieci infrastruktury technicz-

nej pomi�dzy terenami TT.02 i TT.03: 

- gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 700 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat%owodowym dla obs%ugi gazoci#gu, 

- gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

- innych sieci i urz#dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo&liwo-

!ci lokalizacji gazoci#gów, oraz dopuszcza si� lokalizacj� elementów zagospodarowania tere-

nu dla potrzeb us%ug wielofunkcyjnych nie koliduj#cych z sieciami infrastruktury technicznej 

w szczególno!ci parkingów i niskiej zieleni urz#dzonej; 

2) zasady i warunki parcelacji terenu: podzia% terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalny maksymalny wska'nik powierzchni zabudowy PZ = 0,2, 

b) dopuszczalny wska'nik intensywno!ci zabudowy IZ = od 0,1 do 0,6, 

c) minimalny wska'nik powierzchni biologicznie czynnej TZ = 0,3, 

d) wysoko!" zabudowy: 2 kond, lecz nie wi�cej ni& HZ = 9,5 m n.p.t., 

e) dopuszczalne wyniesienie poziomu parteru do 0,6 m n.p.t., 

f) zabudowa w formie obiektów wolnostoj#cych, 

g) dachy wysokie o k#cie nachylenia po%aci 40-45°, dopuszczalne lukarny, kryte dachówka w kolo-

rze ceglastym, 

h) ogrodzenia a&urowe, wysoko!" ogrodze$ od strony ulicy 1,4 m powy&ej poziomu terenu, zakaz 

stosowania prefabrykowanych ogrodze$ betonowych; 

4) zasady obs%ugi in&ynieryjnej terenu: 

a) obs%uga komunikacyjna z s#siedniej drogi dojazdowej 07.KD.D, 

b) obs%uga in&ynieryjna z sieci zlokalizowanych w liniach rozgraniczaj#cych drogi 07.KD.D oraz na 

terenie TT.03. 
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§ 42. Dla terenu 01.KD.S o powierzchni 0,4128 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 21; 

2) droga szybkiego ruchu kategorii krajowej (S 6), szeroko!" w liniach rozgraniczaj#cych 65,0 m; 

3) lokalizacja kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 7000 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat$owodowym dla obs$ugi gazoci#gu, 

c) innych sieci i urz#dze% infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo&liwo!ci lo-

kalizacji gazoci#gów i linii elektroenergetycznych; 

5) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyj#tkiem linii elektroenergetycznych 

110 kV, dopuszczalne wy$#cznie metod# bezwykopow#; 

6) po$o&enie górnej powierzchni gazoci#gu dopuszczalne nie wy&ej ni& na rz�dnej 49,80 m.n.p.m. 

§ 43. Dla terenu 02.KD.S o powierzchni 1,4465 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 21; 

2) droga szybkiego ruchu kategorii krajowej (S 6), szeroko!" w liniach rozgraniczaj#cych zmienna zgod-

nie z rysunkiem planu od 1,0 do 30,0 m; 

3) lokalizacja kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyj#tkiem linii elektroenergetycznych 

110 kV, dopuszczalne wy$#cznie metod# bezwykopow#. 

§ 44. Dla terenu 03.KD.S o powierzchni 0,7988 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 21; 

2) droga szybkiego ruchu kategorii krajowej (S 6), szeroko!" w liniach rozgraniczaj#cych zmienna zgod-

nie z rysunkiem planu od 1,0 do 55,0 m; 

3) lokalizacja kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 7000 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat$owodowym dla obs$ugi gazoci#gu, 

c) innych sieci i urz#dze% infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo&liwo!ci lo-

kalizacji gazoci#gów i linii elektroenergetycznych; 

5) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyj#tkiem linii elektroenergetycznych 

110 kV, dopuszczalne wy$#cznie metod# bezwykopow#. 

§ 45. Dla terenu 04.KD.L o powierzchni 0,1324 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 21; 

2) droga lokalna kategorii gminnej (DG.173), szeroko!" w liniach rozgraniczaj#cych 15,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodoci#gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-

nej i kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 7000 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat$owodowym dla obs$ugi gazoci#gu, 

c) innych sieci i urz#dze% infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo&liwo!ci lo-

kalizacji gazoci#gów i linii elektroenergetycznych. 

§ 46. Dla terenu 05.KD.S o powierzchni 0,5565 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 21; 

2) droga szybkiego ruchu kategorii krajowej (S 6), szeroko!" w liniach rozgraniczaj#cych zmienna zgod-

nie z rysunkiem planu od 1,0 do 20,0 m; 

3) lokalizacja kanalizacji teletechnicznej. 
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§ 47. Dla terenu 06.KD.S o powierzchni 0,6343 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre�lonymi 

w § 21; 

2) droga szybkiego ruchu kategorii krajowej (S 6), szeroko�! w liniach rozgraniczaj"cych 100,0 m, 

3) lokalizacja kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci"gu wysokiego ci�nienia o �rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci"gu wysokiego ci�nienia o �rednicy do DN 7000 mm i ci�nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem �wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci"gu, 

c) innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo�ci lo-

kalizacji gazoci"gów i linii elektroenergetycznych; 

5) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyj"tkiem linii elektroenergetycznych 

110 kV, dopuszczalne wy#"cznie metod" bezwykopow". 

§ 48. Dla terenu 07.KD.D o powierzchni 0,3460 ha ustala si&: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre�lonymi 

w § 21; 

2) droga lokalna kategorii gminnej (DG.174), szeroko�! w liniach rozgraniczaj"cych 15,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodoci"gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-

nej i kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci"gu wysokiego ci�nienia o �rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci"gu wysokiego ci�nienia o �rednicy do DN 7000 mm i ci�nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem �wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci"gu, 

c) innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo�ci lo-

kalizacji gazoci"gów i linii elektroenergetycznych. 

§ 49. Dla terenu 08.KD.Z o powierzchni 0,1287 ha ustala si&: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre�lonymi 

w § 21; 

2) droga zbiorcza kategorii powiatowej (DP.0521Z), szeroko�! w liniach rozgraniczaj"cych 21,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodoci"gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-

nej i kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci"gu wysokiego ci�nienia o �rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci"gu wysokiego ci�nienia o �rednicy do DN 7000 mm i ci�nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem �wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci"gu, 

c) innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo�ci lo-

kalizacji gazoci"gów i linii elektroenergetycznych. 

§ 50. Dla terenu 09.KD.Z o powierzchni 0,1245 ha ustala si&: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre�lonymi 

w § 21; 

2) droga zbiorcza kategorii gminnej (DG.175), szeroko�! w liniach rozgraniczaj"cych 20,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodoci"gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-

nej i kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci"gu wysokiego ci�nienia o �rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci"gu wysokiego ci�nienia o �rednicy do DN 7000 mm i ci�nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem �wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci"gu, 

c) innych sieci i urz"dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo�ci lo-

kalizacji gazoci"gów i linii elektroenergetycznych. 

§ 51. Dla terenu 10.KD.L o powierzchni 0,0770 ha ustala si&: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre�lonymi 

w § 21; 

2) droga lokalna kategorii gminnej (DG.177), szeroko�! w liniach rozgraniczaj"cych 13,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodoci"gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-

nej i kanalizacji teletechnicznej; 
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4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 7000 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci!gu, 

c) innych sieci i urz!dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo"ci lo-

kalizacji gazoci!gów i linii elektroenergetycznych. 

§ 52. Dla terenu 11.KD.S o powierzchni 0,7317 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre"lonymi 

w § 21; 

2) droga szybkiego ruchu kategorii krajowej (S 6), szeroko"& w liniach rozgraniczaj!cych zmienna zgod-

nie z rysunkiem planu od 1,0 do 100,0 m; 

3) lokalizacja kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 7000 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci!gu, 

c) innych sieci i urz!dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo"ci lo-

kalizacji gazoci!gów i linii elektroenergetycznych; 

5) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyj!tkiem linii elektroenergetycznych 

110 kV, dopuszczalne wy#!cznie metod! bezwykopow!, 

§ 53. Dla terenu 12.KD.S o powierzchni 1,1042 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre"lonymi 

w § 21; 

2) droga szybkiego ruchu kategorii krajowej (S 6), szeroko"& w liniach rozgraniczaj!cych zmienna zgod-

nie z rysunkiem planu od 30,0 do 70,0 m; 

3) lokalizacja kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 7000 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci!gu, 

c) innych sieci i urz!dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo"ci lo-

kalizacji gazoci!gów i linii elektroenergetycznych; 

5) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyj!tkiem linii elektroenergetycznych 

110 kV, dopuszczalne wy#!cznie metod! bezwykopow!; 

6) teren w cz�"ci wskazanej na rysunku planu po#o%ony w granicach obszaru Natura 2000 (Specjalny 

Obszar Ochrony Siedliskowej �Dolina Wieprzy i Studnicy� PLH PLH220038) oraz w granicach obszaru 

cennego OC-1 - Dolina Wieprzy - siedlisko wyst�powania chronionych i zagro%onych wygini�ciem ro-

"lin, a tak%e chronionych biotopów, obowi!zuj! ustalenia okre"lone w § 15. 

7) w cz�"ci wskazanej na rysunku planu obszar nara%ony na niebezpiecze$stwo powodzi, obowi!zuj! 

ustalenia okre"lone w § 16. 

§ 54. Dla terenu 13.KD.S o powierzchni 0,3694 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre"lonymi 

w § 21; 

2) droga szybkiego ruchu kategorii krajowej (S 6), szeroko"& w liniach rozgraniczaj!cych zmienna zgod-

nie z rysunkiem planu od 1,0 do 60,0 m; 

3) lokalizacja kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci!gu wysokiego ci"nienia o "rednicy do DN 7000 mm i ci"nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem "wiat#owodowym dla obs#ugi gazoci!gu, 

c) innych sieci i urz!dze$ infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo%liwo"ci lo-

kalizacji gazoci!gów i linii elektroenergetycznych; 

5) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyj!tkiem linii elektroenergetycznych 

110 kV, dopuszczalne wy#!cznie metod! bezwykopow!; 

6) teren po#o%ony w granicach obszaru Natura 2000 (Specjalny Obszar Ochrony Siedliskowej �Dolina 

Wieprzy i Studnicy� PLH PLH220038), obowi!zuj! ustalenia okre"lone w § 15; 
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7) w cz�!ci wskazanej na rysunku planu obszar nara"ony na niebezpiecze#stwo powodzi, obowi$zuj$ 

ustalenia okre!lone w § 16. 

§ 55. Dla terenu 14.KD.S o powierzchni 0,8445 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 21; 

2) droga szybkiego ruchu kategorii krajowej (S 6), szeroko!% w liniach rozgraniczaj$cych 40,0 m, 

3) lokalizacja kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci$gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci$gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 7000 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat&owodowym dla obs&ugi gazoci$gu, 

c) innych sieci i urz$dze# infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo"liwo!ci lo-

kalizacji gazoci$gów i linii elektroenergetycznych; 

5) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyj$tkiem linii elektroenergetycznych 

110 kV, dopuszczalne wy&$cznie metod$ bezwykopow$. 

§ 56. Dla terenu 15.KD.S o powierzchni 0,2717 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 21; 

2) droga szybkiego ruchu kategorii krajowej (S 6), szeroko!% w liniach rozgraniczaj$cych 40,0 m; 

3) lokalizacja kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci$gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci$gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 7000 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat&owodowym dla obs&ugi gazoci$gu, 

c) innych sieci i urz$dze# infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo"liwo!ci lo-

kalizacji gazoci$gów i linii elektroenergetycznych; 

5) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyj$tkiem linii elektroenergetycznych 

110 kV, dopuszczalne wy&$cznie metod$ bezwykopow$. 

§ 57. Dla terenu 16.KD.L o powierzchni 0,2243 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 21; 

2) droga lokalna kategorii gminnej (DG.181) szeroko!% w liniach rozgraniczaj$cych 15,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodoci$gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-

nej i kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci$gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci$gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 7000 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat&owodowym dla obs&ugi gazoci$gu, 

c) innych sieci i urz$dze# infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo"liwo!ci lo-

kalizacji gazoci$gów i linii elektroenergetycznych. 

§ 58. Dla terenu 17.KD.Z o powierzchni 0,1292 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 21; 

2) droga zbiorcza kategorii powiatowej (DP.0538Z), szeroko!% w liniach rozgraniczaj$cych 20,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodoci$gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-

nej i kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci$gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci$gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 7000 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat&owodowym dla obs&ugi gazoci$gu, 

c) innych sieci i urz$dze# infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo"liwo!ci lo-

kalizacji gazoci$gów i linii elektroenergetycznych. 

§ 59. Dla terenu 18.KD.L o powierzchni 0,3430 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 21; 
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2) droga lokalna kategorii gminnej (DG.186), szeroko!" w liniach rozgraniczaj#cych 15,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodoci#gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-

nej i kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 7000 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat$owodowym dla obs$ugi gazoci#gu, 

c) innych sieci i urz#dze% infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo&liwo!ci lo-

kalizacji gazoci#gów i linii elektroenergetycznych. 

§ 60. Dla terenu 19.KDW o powierzchni 0,0514 ha ustala si�: 

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej okre!lonymi 

w § 21; 

2) droga wewn�trzna, ogólnodost�pna, szeroko!" w liniach rozgraniczaj#cych 20,0 m; 

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodoci#gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycz-

nej i kanalizacji teletechnicznej; 

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

a) gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy DN 200 mm, 

b) gazoci#gu wysokiego ci!nienia o !rednicy do DN 7000 mm i ci!nieniu PN do 8,4 MPa, wraz 

z kablem !wiat$owodowym dla obs$ugi gazoci#gu, 

c) innych sieci i urz#dze% infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania mo&liwo!ci lo-

kalizacji gazoci#gów i linii elektroenergetycznych. 

DZIA !IV 

OCHRONA!GRUNTÓW!ROLNYCH I LE"NYCH 

§ 61. Na obszarze obj�tym niniejsz# uchwa$# zmienia si� przeznaczenie gruntów rolnych na cele nie-

rolnicze, w tym klasy III o $#cznej powierzchni 3,2 ha - przy czym zwarte, pojedyncze obszary gruntów 

klas I-III nie przekraczaj# powierzchni 0,5 ha. 

DZIA !V 

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU 

§ 62. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala si� dla terenów technicznych - TT oraz terenów dróg publicznych - KD stawk� pro-

centow# op$aty od wzrostu warto!ci nieruchomo!ci w wysoko!ci 0%, dla wszystkich pozosta$ych tere-

nów elementarnych stawk� procentow# op$aty od wzrostu warto!ci nieruchomo!ci w wysoko!ci 30'. 

§ 63. W cz�!ci dotycz#cej obszaru obj�tego niniejszym planem trac# moc ustalenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego gminy S$awno, uchwalonego uchwa$# Rady Gminy S$awno 

Nr XIII/83/96 z dnia 26 marca 1996 r., og$oszonego w Dzienniku Urz�dowym Województwa S$upskiego 

Nr 14, poz. 52 z dnia 22 kwietnia 1996 r. wraz ze zmian# przyj�t# uchwa$# Rady Gminy S$awno 

Nr XI/98/99 og$oszon# w Dzienniku Urz�dowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 11, poz. 114 

z 2000 r. 

DZIA !VI 

USTALENIA!KO#COWE 

§ 64. Wykonanie uchwa$y powierza si� Wójtowi Gminy S$awno. 

§ 65. Uchwa$a wchodzi w &ycie po up$ywie 30 dni od daty jej og$oszenia w Dzienniku Urz�dowym 

Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urz�du Gminy S$awno. 

 

 

 

 

Przewodnicz#ca Rady 

 

Marta!Ho$owata 
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Za��cznik nr 1 

do uchwa!y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 
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Za��cznik nr 2 

do uchwa�y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S�awno 

z dnia 29 wrze!nia 2011 r. 
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Za��cznik nr 3 

do uchwa!y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 
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Za��cznik nr 4 

do uchwa!y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 
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Za��cznik nr 5 

do uchwa!y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 
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Za��cznik nr 6 

do uchwa!y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 
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Za��cznik nr 7 

do uchwa!y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 
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Za��cznik nr 8 

do uchwa�y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S�awno 

z dnia 29 wrze!nia 2011 r. 
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Za��cznik nr 9 

do uchwa!y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 
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Za��cznik nr 10 

do uchwa!y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 

Rozstrzygni!cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z roku 2011 Nr 32, poz. 159), Rada Gminy S!awno rozstrzyga, co 

nast�puje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S!awno dla potrzeb lokalizacji 

gazoci#gu wysokiego ci"nienia, wy!o$onego wraz z prognoz# oddzia!ywania na "rodowisko do publiczne-

go wgl#du w dniach od 25 maja do 17 czerwca 2011 r., w wyznaczonym do dnia 1 lipca 2011 r. termi-

nie nie wniesiono $adnych uwag. W zwi#zku z tym nie rozstrzyga si� o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

Za��cznik nr 11 

do uchwa!y Nr XII/84/2011 

Rady Gminy S!awno 

z dnia 29 wrze"nia 2011 r. 

Rozstrzygni!cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale"� do zada# w�asnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z roku 2011 Nr 32, poz. 159), Rada Gminy S!awno rozstrzyga, co 

nast�puje: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy S!awno potrzeb dla lokalizacji gazoci#gu wyso-

kiego ci"nienia, nie powoduje obowi#zku realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nale$# do zada% w!asnych gminy i finansowanych ze "rodków publicznych. W zwi#zku z tym nie roz-

strzyga si� o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nale$# do zada% w!asnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
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2339 

UCHWA$A NR XII/85/2011 
 RADY GMINY S$AWNO 

 z dnia 29 wrze%nia 2011 r. 

w sprawie: �Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo%ci Warszkowo, 

gmina S�awno, dla lokalizacji gazoci�gu wysokiego ci%nienia DN 700�. 

Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz#dzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 

Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 

Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 

Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2004 Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 

Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 


